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Nález.
Jménem Jeho Veličenstva Císařel
C. k. krajský soud co soud tiskový v Hradci

Králové, nalezl na falobu c. k. státního zástapitelatví
v Hradci Králové dne 32. prosince 1900 pod číslem
80-00/% podanou takto právem.

. „Obsah v. čísle 61., v Hradci Králové tištěného
a vydaného periodického tiskopisu „Obnova“ ze dne
21. prosince 1900 uveřejněného článku „K svátkům
vánočním“ — — — až u ních nakupovat“ zakládá
skutkovou povahu přečinu dle $ 802 tr. z.

Podle 8 a 498 tr. ř. zavádí se v zájmu veřejném
řízení objektivní, dle $ 489 tr. f. potvrzuje se zaba
vení čísla 51. periodického tiskopisu „Obnova“ ze
dne 21. prosince 1900, c. k. státním zástapitelstvem
v Hrado: Králové nařízené, dle $ 37 zák. o tisku ze
dne 17. prosince 1862 č 6. ř. z. pro rok 1863 naří
zuje se zničení sabavených tiskopieů.

Důvody:
Obsahem uredeného článku vybízí se k zášti

proti židovské apolečnosti náboženské, v Čemž sku
tková povaha přečína proti veřejnému pokoji a řádu
dle $ 302 tr. zákona spočívá. Bylotudíž návrhu c.
k. státního zástapitelství na schválení zabavení dle
8 489 tr. ř. vyhověno.

Další výroky zakládají se v $ 493 tr. F. a $37
zák. o tiskn.

PHalašnost soudu tohoto zakládá se na usta
novení $$ 484, 486 tr. ř.

V Hradci Králové, dne 24. prosince 1900.

Okenfns.

P, T. pp. čtenářům,
Číslem tímto končí se VI. roč. „Óbnovy“.

S potěšením sdělujeme svým čtenářům, že letos,
zvláště v II. pololetí „Obnova“ se značně roz
šířila. Zvláště z diecese budějovické přihlásil
se velký počet nových odběratelů, což jest
opět důkazem, že snaby naše, které ku zve
lebení katolického tisku směřojí, docházejí
uznání. Také mezi Čechy americkými jsme
získali několik přátel, jichž snahou jest, aby
„Obnova“ i v Americe se rozšířila.

Děkujeme tedy všem pp. dopisovatelům,
kteří nám často zprávy ze svého okolí zasý
lali; — děkujeme dále všem pp. odběratelům
a zvláště pak těm, kteří „Obnova“ rozšiřovati
si neobtěžovali, a prosíme, aby i nadále svoji
-přízeň nám zachovali.
-© Vzdor všem útokům nepřátelským, bude
se bráti „Obnova“ klidně naznačeným směrem
dále neboť pravda a spravedlnost konečně
zvítězí.
: Protož:

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!
Obnovul

Předplatné obnáší:
čtvrtletně. . 2k50h
pololetně „ 5k
celoročně „10 k

- Konec dovatenáctého století
Po celý rok 1900 byl jsem trápen po

chybnostmi, kdo vlastně je naším „slunéčkam,“
zdali to těleso nebeské, které, 'ak sa našemu
zraku zdá, každého dne nad hlavami našimi
vychází a zacbází, anebo . . Prasko. Povídám

ut poněvadžv Hradci Králové nyní člo
věkpýstá urášky a Štvanice áni 60 nenaděje.Zdaliž vlastně jistou osobu v Praskn myslím,
to popechávámdencům k vědeckému bádání.

Ale pročif jsemi měl pochybnosti o „olií
níčku?ť.fan proto, že jsem sa nčil ve škole,
jak Ságpějteločínil fblíkés na obloze
ne y bylo ením »doů a lot.

V Hradci Králové, dne 29. prosince 1900.

To slunce na nebesích je tedy k tomu, aby
chom podle něho dělili, měřili a počítali čas
čili roky. Majíli pravdu hvězdáři — jako že
mají—obíbá našezeměkolemslunce,a když
jedenkrátu tuto svou projíždku kolem slance
vykoná, uplyanlo 365 dní, 6 hodin bez něko
lika minat, a aplynal rok. Podle toho jeme
počítali, že devatenáct setkrát od Kristova na
rození, jak rok a den jeho mnozí učenci vy
počítali, země se kolem slunce otočí až bude
poslední den roku 1900 u konce, a že tedy
devatenácté století trvalo ještě roku tohoto.

Ale v Prusku to měli jináče. Tam z vy
sokého rozkazu ukončilo se devatenácté století
rokem 1599, a když jsme my ubozí roku 1900
byli ještě v něm, Prasko bylo jižz něho pryč.
Nový to důkaz, jak německá vzdělanost mit
Riesenschritten — obrovskými kroky — ku
předu kráčí tak, že si i ze století jednoho do
druhého vyskočí, kdy Prosku libo, kdežto my
ocelé století pozadu zůstáváme. Inu je to tím,
že se držíme toho — nevím jak dlouho, ale
nejinéně šest tisíc let — starého slunce a dle
něho si tvoříme časy, kdežto tam mají zcela
nové sluníčko.

Ze všeho však je vidět, že takové jsou
časy, jaké Jidé mají slunce. Jest Osobnost moc
nější i nad německého císaře a pruského krále.
„Král králů“ jest jméno jeho a Slunce spra
vedlnosti jest příjmení jeho, ač vlastně i Tvůr
cem slunce jest. Jest to Kristus. A století de
vatenácté vyznamenalo Be právě tím, Že se
tohle staré slunce zavrhlo aneb aspoň se od
něho odklonilo. A proto nastaly v století de
vatenáctém zvláštní časy a poměry. Století to
nazýváno bylo stoletím pokroku. Skutečněl
Pokročilo v přemnohém ohledu. Vzpomeňme
jen na parostroj, telegraf a telefon, na želez
nice a továrny. Jak pokročil člověk v poznání
sul přírodních! Ale právěto strhlo lidi k tomu,
že zapomněli na Tvůrce a Původce těchto sil.
Jako staří pobané zapomenuvše na Stvořitele
silám přírody a věcem stvořeným se divíce je
sobě jako osoby mocné představovali a bohy
si je učinili, tak se to stalo, ač jemnějším
způsobem, v století devatenáctém poznovu.
C.oletí to je stoletím zavržení Stvořitele a
zbo*nění sil přírodních, století nového poban
stv1 A kdežto pohanský mudrc Aristoteles tak
daleko pokročil, že vedle bmoty, z které svět
sestává, Boha — jako osobu sebevédomou —
poznal, novépohanství skleslo krok zpět bohem
svým učinivší hmotu, přírodu. A tak vedle po
kroku stal se krok čili vlastně pád zpět.

Ale jako staré pohanství národy a život
jejich do velice smutného stavu přivodilo, tak
i nové pohanství století «.atenáctého všecko
to v životě národů nazpět přivedlo, co zlého
pobanství staré působilo.

Nový bůh — příroda — masí především
podkopávatimravnost. Mravnostje zacho
váváním zákonů Božích a odpíráním zlým pu
důra a vášním v nás. Ale toto odpírání je ob
tižné, nepříjemné, vyhovování jim je lahodné,
příjemné. Proto právě v století devatenáctém
dospělo se tak daleko, že po způsobu staro-po
hanských mudrců do života národů vedralo se
heslo: Jez a pij a hraj (užívej), po smrti není
rozkoše. Jenže nové pohanětví jemnějších užívá
slov a dí: Ať žije rozkoš! A poněvudž, kde se
duše lidské otáčejí okolo Slunce spravedlnosti,
Krista, Boba, nezřízenému rozkošnictví se od
poruje, ukázalo se i to, co o starém pohanství
vypravají křesťaňětí tehdejší apisovatelé, že
bylo ctěním nejen nejošklivějších vášní, ale i
samého ďábla, protivníka Boba vášně tlamícho.
Čeho by se nikdo nenadál, stalo se tudíž'i
v století devatenáctém, že se až i na veřejných
sehůrích z nenávisti Boha křičelo: At žilo sa
tan!! — Jaký úpadek vedle pokroku!

Ale na tom podrytí základu mravnosti,

zjevy starého pohanství se objevily.

v tom ohledu mnoho vykonalo. Naše nemoc
ice, útulky, špitály atd. jsou toho dokladem.
Ale vedle lidumilnosti jaký zase pád na zpět!

Inserty se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledne.

Pro skrovnost místa článku tomuto vykázaného
pomijím nové zotročení národů parostrojem,
fabrikami, šmejdy bursovními a velkoobchod
ními, pomijím hromadění peněz do málo rukou
a podobné v Obnově uvedené věci, ale ukazaji
jen na dvě.

Jedna byla názorně představena, když
roku 1891 náš císař pán a král navštíviv Praha
a výstavu naši, odjel taky do Liberce, a tam
v té krajině vlastníma očima s kočáru viděl,
jak Němec jeden klečí na prsou Čecha něja
kého a rdonsí ho, a ani brozby císaře ve voze
povstavšího a hrozícího se neleká. To je obrá“
zek lidumilnosti devatenáctého století. Nové
pohanství rozdmychalo v člověku dřímající
zášť národnostní, je tu zuse „Říman a barbar“
(cizák, surovec) v novém vydání, je tu zase
rdousení slabšího neb „cizího“ silnější u nebo
jiným jazykem mluvícím. A právě v poslední
rok „lidamilného“stoletíhledí obzvláštěvRa
kousku na prsa kleknouti a rdousiti na zem
povaleného Čecha brdý prušácký Němec, a
místo, aby vláda z toho říšského kočára po
vstala a pohrozila tomu, kdo nás uškrtiti hodlá,
pomáhá sama neli na prsa klekat, tož do srdce
národa píchat svými nerozamnými nejnověj
šími rozkazy proti Čechům vydanými. — [ to
jsou ty následky toho, že přestal sluncem býti
Kristus a bezbožectví čili nové pohanství stalo
ge nejnovějším. „sluncem“ světa dle vydání
berlínského, neboť zardousiti Slovany ale i
Rakousko, to.je tak podle chuti — Berlina.

Drubá pak ukázka lidomilnosti věku zmí
rajícího jest opět to točení se kolem sluníčka
— Berlína. To sloníčko to způsobilo, že vy
mýšlení vražedných zbraní žádného konce není,
to sluníčko to způsobilo, že národové stojí
proti sobě s množstvím kanonů, ručnic a vo
jáků a že rvou sobě takřka chléb od úst, jen
aby se v čas příhodný děsnou válkou vražditi
a maky i bídu lidem neslýchanou měrou při
pravovati mohli. A přidámeli k tomu, co 8e
děje proti Burům v Africe z nenasycené žízně
po zlatě, a že nikde není pomoci a dovolání,
a že vůbec právo není ničím, jen kdo má více
kanonů, vojáků a koní a méně hloupých jene
rálů — ten má právo; zmínímeli se, jak se právě
„vzdělaní“ zabijí a zmrzačují v soubojích a
státní moc to trpí, tu vidíme, že si století de
vatenácté prašpatně zasluhuje názvu století li
dumilného. A my máme to ovšem smutné za
dostiučinění, že bez Krista, v němž jedině pravá
lidumilnost se ukázala, půjde vše ještě hůře.

Co pak se týká národa našeho, tu 8 ra
dostí můžeme vzpomínati, že století devate
nácté bylo pro něj věkem podivuhodného jeho
vzkříšení a probuzení. Kdo zemřel ještě v le
tech padesátých a byl živ v našich nětnčinou
prosáklých městech, dnes by se mezi námi ani
nepoznal. Ale škoda, škoda! Probuzení naše stalo
se za dob zmáhajícího se novopohanství; pro
buzení naše dálo se 8 velikou lhostejnosti
k náboženství, ba i se záští proti němu. To
husitaření, jehož se taky k probuzení našemu
užívalo, není náboženstvím. Náboženství se za
mítlo a následek toho byl, že se naše láska
k vlasti a naše práce o zvelebení národa u
přemnohých smísila s novým pohanstvím, kte
réž nikde nemůže býti pevným základem
mravnosti pro vyšší věci se obětující — proto
porušeno jest vlastenectví sobectvém. Slunce
spravedlnosti mělo zhasnouti a proto objevilo
se mnoho sluníček' jiných na obloze vlasti.
Přemnobý „vlastenec“ se učinil buď zemským
aneb aspoň okresním, krajinským sluníčkem,
kolem něhož se měly točiti ty podřízené pla
nety, voliči a „lid“ a „národ“.

"Ale jaký osud! Sluníčka ta začínají taky
hasaouti a nová a nová se zavěšují na obloze
naší. — Bez žertu řečeno! Nové pohanství
znečistivši vlastenectví sobectvím — tonhou
po slávě a zisku — roztrhlo a rozsápalo ná
rod ve strany maohó a vídeňský měsíček se
toma usmívá: — ,

Bohu díky však, že všude pozorovati
obrat. To staré Slunce spravedlnosti, Kristus
a jeho zákon, přichází znenáhla zase ke cti a
to ve všech národech.



A v tom stava s novým pobanstvím a
je smutnými jeho následky — a s touhou
srdcí mnohých návratu ku Krista .
hnoucích — vý jeme = tohoto století,
opouštíme ho s nadějí, že dvacáté aspoň při
svém komoi bude lepší, snoť mu více bude
pvítiti to staré Slunce spravedlnosti. A stane
li se tak, sasvitne konečoě i národu našemu
zlunko lepších časů, než dossvád.

Za sto let?! Nebude tu nikdo z násl
Co vše bude díti eo na této zemi?! Kdož to
ví? Tolik jest však jisto: Jek badou národové

řiklonění ku Slenci spravedlnosti, takové
budou i jejich osady.

A pak jísto jest, že země naše bude
dále obíkati kolem toho slunce nad námi.
Kolikrát to ještě bude? Kolik bude ještě sto
letí? To opět nevime. — Ale jedna včo jest
jetá, totiž ta, že tomu obíhání bode jednou
oneo. Slance jest oheň a vypotřebuje ee jistě.

A jak e hasnouti slance, tu přijde to, co
hvězdáři naší země předpovídají, že zřítí so
do hmoty slunce nynějšího aneb srazíse s ji
nými tělesy nebeskými. Tak učenci! Prosto
národní ule božský Učitel národů vyjádřil to
slovy: Slunce ce zatmí a hvězdy bandou pa
dati s nebe.

To bude konec všech století! Tu nastane
to, o čem církev při pohřbech zpívá: Ooando
oosli movendi sunt et terra, dum veneris ju
dicare saeculam per ignem. Až pohuou 80 De
besa i země, až přijdeš soudit svět ohněm —
až žárem zanítí se svět náš, až zřítí se vo
slunce a ve zboubu země naše s těmi věžemi,
komíny, bankami a paláci as tou celou slávou
svou.

" Kde budeme pří této katastrofě (zhoubné
události)?

Křesťan se těší, že tím více osvěcovati
se bude a zahřívati Slancem spravedlnosti
tam, kde jen jediným způsobem se mluví,
řečí duchů blažených, duchovým způsobem
myšlénky si zjevujících, řečí — lásky.

ZDAR
Dopis z Prahy,

V Prase, 26. prosince.

(Sněm království Českého a movévciby do něho.
— Divadlo ve „Variele“. — Někleré oifry a jiné

sálešitosti prašské na prahu nového století.

V sobotu byl zasedající sněm království
Českého panem místodržitelem uzavřen. Toto
zasedání jeho znamená jistý pokrok k lepšímu.
Ač netrvalo ani celých čtrnácte dní, proto

přeace i při této krátkosti bylo lépe, než-lidyby byl sněm svolán pouze na dva, tři dny
mezi vánočními svátky a Novým rokem. Potom
jsme pozorovali, že ony nezbedné vlny, jež
v minulých letech jednáním jeho zmítaly,
tentokráte poněkud poutuchly. Jednak němečtí
poslanci, kteří zde druhdy s Wolfem v čele
své divy prováděli, byli tentokráte v náladě
velice stísněné. Pánové k libosti židovských
novin začali si hráti s heslem „los von Rom“
a zapomněli, že mají voličstvo — katolické,—

FEUILLETON.
Kjubileu Sienklewiozovu.

Napsal Ferd. Vlček.

Sienkiewicz narodil se r. 1846 a do kolébky
od Boha za úděl obdržel slávu, tu slávu, »kte
rou« jak dí psycholog století Hello, »jako září
pravda klade na hlavu člověka«, V životě slávy
ozývá se genius,v životě pověsti jest vše výpočet.

A skutečně, úspěch Sienkiewiczův není slo
žen:z nahodilých okolností, nýbrž vyzírá z hod
noty jeho spisů, úspěch ten jest sláva. U příle
čitosti jeho jubilea, jako po všem vzdělaném svě
tě, tak i u nás o jeho slávě se mluví. U Poláků
vzpomínka jubilejní doplněna jest stránkou prak
tickou, darováním statku. Tento skvělý dar vy
tvořil se z vděčnosti celého národa, jest to né
«nos nadšení mluvící, kterak Poláci oceniti do
vedou kulturní práci svého velikého rodáka, jejž
vášnivě ctí a -milují

U nás v jednotlivých kratších pojednáních
a teuilletonních úvahách mluví seo Sienkiewiczovi
jako o jednom z předních literátů polských, čímž
velmi málo řečeno jest, ač často o prostředních
jen talentech užívá se výrazů až příliš lichoti
vých.

Dovolujeme si tvrdit, že Sienkiewicz jest
nejpřednějším současným pěstitelem románu histo
rického a nedíme tak opírajíce se snad o nějaké
vyumělkované theorie soudobé kritiky, nýbrž platí.
© bezprostřední vnímání četbou,

hněm i mečem, — „Dótopa,— Vlady
jovský, —:Křížáci, — „Ouo VÝadise,jsou v tomto
ohledu sklady ©mohlítné tvůrčí síly, zdroje
krásy, hluboká moře klidné epiky, zaujavší ce
Jou duši kulturního i kulturně nevystříBenéhu čte
nářstva. Tu v každé scéně, v každé události po
znáváš mistra slova, působicího nepřekonatelnou

jehož chlad začínají prašáčtí agenti cítiti.
Není pochybnosti, že při nastávajících volbách
do říšské rady dostáne se mnohým -s -nich
oačení, še hansírování:» heslem „los von

m“ nenáleží mezi úkoly a povinnostipo
slanoů za katolický lid německý v Čechách.
Čeští pak poslanci, kteří v letech mioalých
snemožňovali plodnou práci sněrna podáváním
a odůvodňováním neuskutečnitelných návrhů,
jímiž jenom svým voličům chtěli imponovati,
etos utichli. Příčiny toho sluší hledati v tom,

že intelligencedo -jistésíry dije -poslanci

zemědělci v napeti a následek tobo jest ihnedpatrný. Zemědělci sami o sobě a bez podpory
intelligence nebudou moci ani svým voličům
imponovati a ve sněmubudou masetí stichnouti,
když jím přátelé intelligenti, proti nímž se
nyní postavili, nepovědí, 60 a jak mají ve
sněmu navrhovati a mluviti.

Sněm království Českého v nynějším
svém složení sejde se -nejvýše jednou a sice
z jara snad. Období jeho doprchává a proto
možná r. 1901na podzim bademe míti v Če
chách nové sněmovní volby. Upozorňujeme na to
v čas, aby se do této doby všichni mušové
dobré vůle seřadili a smluvili, aby pak se
všemožně nejlepšími kandidáty ve sněmu mohli
vystoupiti. Doufáme totiž, že sněmovní volby
budou se konati již bez stavovského a strani
ckého zášti a nesváru a spoleháme, že při
nich bude voličstvo vyhledávati především
jenom to, co je dohromady slučuje a spojuje
a že ce bude vystříhati všeho, co je dělí a

znesvařuje. V poslsdních letech spravovalo sepři volbách tím posledním, čehož chyba se
dnes všeobecně více méně hlasitě uznává. Při
příštích volbách budou také nedávno ještě
všemocné vlivy mladočeské strany ubohými
výsledky její politiky oslabeny a zmařeny;
listy a časopisy radikálních frakcí většinou
zbynou a zmizí ve dluzích, jež v různých ti
skárnách mají a jež je již nyní jednoho za
drahým dáví vzdor tomu, že byla časopisecká
k+uce a novinovýkolek zrušeny; kastovnické
agrární a živnostenské kandidatury stanou
se také nemožností, neboť jak rolníci, tak i
živnostníci dnes uznávají, že vysýlali do sborů
zákonodárných ze svého středu jenom „figury
kzasednutí míst“. Nyní koluje po Praze úsmě
šek, že je mezi českými poslanci skoro více
NDhospodských“, než-li doktorů.

To také voličstvo záhy postřehne a své
důsledky si z toho vyvodí. Královéhradeckou
diecesi na říšské radě ku př. representovali
„šenkýři“ tři: p. Hovorka z Rybná, p. Do
ležal z Lomnice a p. Bečvář z Lomnice. — —

Jindy více.
*

Počátkem listopadu rozepsali jsine se na
těchto místech, že jistými osobnostmi propa
govaná myšlénka zřízení „drahého divadla
v Praze“ jest mírně řečeno nedopatřením a

rovedení její že jest snad snem nebo touhou
Jednotlivců, kteří při tom měli osobní aspirace.
Že jsme správně 8 pražskými poměry počítali,
když jsme zde upozorňovali, že zabavování se
8 podobnými utopiemi jest planoa hračkou,
na niž Škoda času, potvrzuje nám bez našeho
vlivu a spolapůsobení rozšířená vážná pověst,
že majitelé pražského divadla „Variete“ za

suggescí, snamenáš pronikavého ducha, vládnou
cího širokými obzory. Všechno mluví k tobě za=
mlouvajícím se kouzlem, cítíš, že obsah vypravo
vání jest lidský a přirozený, ale ze zkušenosti
víš, že nikdo před Sienkieviczem neuměl to tak
povědět, tak oduševnit, tak čtenáře strhnout ©
učinit ho dychtivým interessentem vypravovaných
událostí a detailů všedního života,

A jak by ne! Jako ve výtvarnictví uznává
se přednost dokonalé plastiky, tak tomu i v umě
ní slovesném, Sienkiewicz jest plastikem nad pla

stiky. tvořuje figury plné života, utkvívající
mocně v paměti a obraznosti, v malém popise
některého méně důležitého zjevu vzbudí již nap
jetí, líčí bohatými prostředky nejen ascenerii ži
vota vnějšího, nýbrž i vystihuje hlubiny duše,
místy jen několika slovy naznačuje, ale při té
stručnosti fantasie ti vyhání bujné osení nových
představ a dějů)

Ti Skřetuští, Záglobové, Vladyjovští, Kmi
ticové jsou tvoji dobří známí, nejlepší přátelé.
Sienkiewicz tak mohutným tempem dovede vzbu«
dit illusi pravdy, že básnické fikce si ani neu“
vědomíš.

U Poláků všechny významné osoby v tri
logii Sienkiewiczově nabyly populárnosti, jako sku“
teční hrdinové minulí z masa a kostí. Intensivní
gloriolou této populárnosti obetkán jest zejména
statečný husar knížete Jezemiho Višňoveckého,
Škretuský, jenž jest ideálem rytíře a vlastence Po
láka. Zágloba charaklerisuje se všeobecné jako typ
polského humoru. Postava tato ovšem člověka
vzrušuje (souboj s Burlajem), ale též vynucuje
slzy zármutku, který vniká do kostí a drásá
nervy (smrt Podbipaty.) Zágloba jest posoruhod
ným zjevem psychologickým. Polák Klaczko při
rovnává ho k Sancho Pausovi, nicméně však Zá
globa jest figurou mnohem mistrnější. A jestliže

mýšlejí sostaviti s řiditelem Vendelínem Bu
dilem zvláštní elitní divadelní společnost,

která by -vedle ední divadla“ dramatické umění We i sloby VĚřake vala.
We„Věrikš“tá ne zadílívd +.901

ti divadlo, Mlolinéto Jost 'a kdybý k tolnu
Vřebas i nedošlo, Již tao Možnost ]ú 

vtečuje jako doklad a rtzení našeho at.
nění, že zařizování jinýdh divadel v Prase
vedle „Národatho divadla“ mení úkolem oelé
české veřejnosti, ale že spadá !''ž v obor sou
kromé podcikavosti. Proto máme za to, Až se
pánové se svou myšlénkou —sříditi ne :drnké,
ale vlastně „páté“ divudlo v Praze trochu po
mazlí, že ve jí zvolna jeden za drahým vzdají,

a še se budou bavití nápad jiafmi když jižkratochvíli, jiš má celý národ platili, potřebují.
e e

*

Ve pražských městech jest nyní daleko
více důležitějších otázek a záležitostí, o nichž
nanejvýš vážně uvažovati a přemýšleti dlužno.
Praha se svými předměstími má obec. dluhů
na 100.000000 koran. Mimo to má Praha
„s předměstími na nemovitostech soukromníků
vtělených bypotekárních dluhů 300.000.000
koran, kdežto výnos činže obnáší 44.C00.000
koran ročně. Když pak od této částky odečtou
se kolik milionů obnášející daně, tu jest pa
troým, jak Praha a předměstívlastně hlnboko
ve dlazích vězí a jak se zde nešťastně ho
spodaří.

To je jedna z otázek, © nichž se má ve
řejně mlaviti a jejíž příčiny mají se odstra
ovati, Když Praha a předměstímusí zaplatiti
ročně jenom ze svých hypotekárních dlnhů
nejméně 15'000.000 korun úroků, když daně u
obecní dávky asi okroohle také tolik obnášejí,
tedy jest jasno, že dle činžovního, dnes do
nejkeajnější možnosti vyhrazeného výnosu
zbývá čistých sotva 16.000.000korun ročních
příjmů z nemovitostí našeho blavního města.

A pánové na staroměstské radnici vymý
šlejí za těchto poměrů nové a nové — vydaje.

Zajímavým jest jejich stanovisko v otázce
potravní daně. Potravní daň v Praze náleží
státu, který vybírání do nedávna pronajímal
soukromníkům. Za doby té ozývaly se v Praze
stálo hlasy volající po zrušení daně té. Když
pak poslední soukromný nájemce její žid Pick
zemřel, najala si vybírání to od atátu pražská
obec, kteráž anaží se z něho vyzískati také pro
sebe pramen příjmů a mimo to 12.000 koru
nami honorované místo pro jednoho člena ze
sboru obeoních starších. Hlasy po zrašení daně
té nyní úplně umlkly a na místě jejich začí
nají se ozývati náhledy, aby prý potravní daň
byla tak upravena, aby uvalena byla také na
předměstí, kde doposud zavedena není.

Praha totiž chce je donatiti ke spojení a
do vínku za to přináší jim svých 78,000.000
korun obecních dluhů a upravení potravní daně
také v obvodu celé nové velké Prahy.

| Než při tom doznati ee musí, že v každé
"obecní správě všech přednějších pražských
předměstí zasedá jistě ne-li více tedy
alespoň tolik inteligence, jako zasedá dnes na
staroměstské radnici a proto otázka velké.
Prahy ze stanoviska, jak si vyřízení její před
stavují dnes zástupcové Prahy, jest bolou ne

o
dnes o jedaotlivých dílech slovesného umění vy
růstejí právě tak objemné kniby kritické, tu Zá.
g'oba byl by předmětem rozsáhlé studijní kapi
toly, v níž by se hromadila zajímavost za za“
jímavostí.... .

Pravilo se kdesi, že jest velikým uměním
umístit nerušivě směšnou figuru ve vážném vy
pravování a tohoto umění že dosáhl Sienkiewicz
mérou netušenou. Soud tento v prvé části není
správný, neboť Zágloba není pouze figurou hu
moristickou, není, jak kdesi bylo řečeno, pouze
šaškem a opicem, ale soustředěny v něm jsou
ještě jiné vlastnosti, kterými právé onobo orga
nického přičlánkování s ostatním dějstvem Sien

- kiewicz dosáhl. Zágloba srší vtipem, má na pra
vém místě srdce, vyniká zvláště mnobomluv“
ností a jest obratným diplomatem, kterážto stránka
povahová zřetelně rýsuje se v +Potopě«,

Význačným dokladem umělecké tvorby Sien
kiewiczovy jest také, že dovede téhož člověka vy
Méiti v rozličných porněrech životních a situacích,
zachycuje jeho ideální snaby, jemné záchvěvy citu
a eruptivní projevy hrubých vášní a instinktů.
Řekněme, že jest to reelní pojetí člověka s hlu
bokým pozorováním psychologickým. V této pří
čině příkladem budiž Kmitic, hrdina v »Potopěs«,
jenž duševními převraty a přesně žákonitým vý
vojem duševním susluhuje, aby byl zdramatiso“

Dókladné pozorování života k hloubavým
pracím a k sesflení dekorace skýtá Bienkiewic
zovi takových prostředků, které u. méně do
vednějšího byly by pouhým přílepkem celek ruší
cím. Vzpomeňme jen, jak vhodně užije Sienkiewics
kozáckého hromadného výkřiku: ubal Slyšíš,
kterak výkřik ten jsko uragen nese se slepí a za
lehne v les, cítíš, kterak z toboto »uha«! hřmí



možností, neboť předměstí na sebe nebadou

řejimati hříchy jimi nespáchané v milionechluhů a břemena Prabou jenom rozšířená, jako
se stalo s potravní daní, jiš Praba mohla dávno
dohodnutím se se státní finanční správou změ
niti v jistou percentuální pro ni výhodnou a
erár nijak nepoškosující dávku. Ale ona zatím
s potravní daně hledí prosebe těžiti, každého
cizince, který do Prahy přijíždí, obtěžuje a
pak se diví, ža zůstává ve všem pozadu.

Tím vina jest sama. Páni ze staroměstské
radnice ku př. nastavěli elektrických dráh
předměstím, aby tam lidé v Praze zaměstnání
mohli bydliti, a nyní spojila zase novým mostem
přes Štvanici nejmladší svou čtvrť Holešovice
s Karlínem, Žižkovem a Vinohrady, aby odtud
valící se proud obchodní a živnostenský vlastní
Praze musil se vyhnonti.

Nový most, postavený přes Štvanici, zna
menal by pro Prahu sisk a výhody, kdyby
spojoval Holešovice s Libni, ale takto prospí
vá jenom Karlína, Žižkova a Vinohradům, kte
rážto předměstí nabyla v Holešovicích novou
oporu, z níž bystrá a praktická jejich zástu
pitelstva budou brzy hojně těžiti, co zatím na
staroměstské radnici budou se pánové tahati
o placené obecní úřady.

U Národního divadla na místě řetězového
postavený nový most kamenný jest také jenom
vlastaě škodou. Tudy proud, kterýž takového
nákladného mostu potřebuje, nejde, most ten
slouží leda chodcům a drožkám na Smíchov,
jemuž Praha postavila jiš moat druhý. Bylo
na tom dosti, když zbudovala Palackého most
kamenný, po němž se ubírají ze smíchovského
nádraží do Prahy jdoucí titěž, které ostatně
dráha dováží dnes také buď do Nuslí nebo na
nádraží Františkovo.

Proto bylo by bývalo hospodářsky správ
nějším, kdyby byl chatrný řetězový most na
hražen na místě mostu kamenného poměrně
zevnějším mostem železným a kdyby bylo bý
valo Staré město již dávno spojeno mostem
s Letnou, přičemž má Praha své zájmy; jednak
by pomohla otovřením této vlastně své nové

pát: e asanaci Starého městaa Josefova, ježy opět oživly a následkem toho ihned nastal
by na Letné stavební ruch, kterýž by se tam
z Vinohradů od Volšanských břbitovů jistě
okamžitě se svou podnikavostí přestěhoval.

Avšak v této záležitosti, ač architekt Jan
Jeger a profesor Koula již řada let o výhodách
její mluvili a mluví, začíná svítati po ohrom
ných škodách teprve dnes.

S takovýmito těžkostmi vstupuje Praba
do nového století, finančně slabá, obchodně
chudá, duševně bez rozhledu, ale přec samá
pračka, spor a hádka.

Toto jsme pověděli ne z nějaké.radosti,
ale proto, že se to konečně někde říci musí,
aby to, co se na staroměstské radnici v Praze
děje, nebylo pořád jenom shovívavě prohlíženo
v zájmu osob, jímž se má jejich celková sla
bost v řízení veřejných a obecních záležitostí
hlavního našeho města rovně zcela přátelsky
vytknoati, aby nemyslily, že každému všechno
projíti musí.

-+88888
fysická síle a životní bujnost kozačiny v široké,
nevázané její svobodé.

My Češi čteme a studujeme Sienkiewicze bez
únavy. U Rusů překlady jeho spisů jen se hemží
na důkaz, kterak ruské čtenářstvo si ho zamilo
valo. Zajímavé však jsou hlasy ruských kritiků,
2 nichž dva uvidíme z letošní »Osvěty«, Old
Gentlman mluví o dvou Sienkiewiczech, o jednom
reelním, o druhém jako fantastickém vyprávěči vla
steneckých anekdot; druhého Sienkiewicze zbož
ňuje Polska, sle Rusové, Němci, Francouzové a j.
nevidí v něm téměř nic více, než zastaralé lite
rární kuriosum nadaného, ele málo svědomitého
anekdoktáře ve vkuse Alexandra Dumase otce.
Amfiteatrov zase tvrdí, že Křižáci se čtou s nudou,
které nebylo při četbě »Ohněi meče«; v Křižácích
jsou prý myšlénky příliš zastaralé v podvečer XX.
věku. Uróžlivá a nepravdivá kritika tato snadno
se vysvětlí.

jenkiewicz v bar č mistrovskýmkoldfitemm kreslí udářósti XVII. věku v Polsce.
Doba ta vyznačuje se pro Poláky politickou ne
schopností, vlasteneckou slabostí, desorganisací a
úpadkem občanských ctností. V zoufalém chaosu
tom však přece nalezeny hrdinové, kteří nesouce
v mysli krásu, poesil, a v paží sílu, zachraňují
zemi, která probudivši se, všechny útoky nepřá
telské odrazila. „V »Ohni a mečir poraženo ko
záctvo.

Soudime zajisté oprávněně, že na nepříznivé
kritice ruské značný podíl zabírá citlivost a ná
rodní ješitnost, jelikož vítězství několika tisíců
Poláků nad sty tisíců kozákův a tatarů vyznačuje
Sienkiewicz v zápalu vlasteneckém rysy poněkud
vystouplejšími a co do povahy kozáctva, poněkud
strennickými. Možno tu také mluvit o závisti,
která přeblušití má nepříjemnou skutečnost, že
Rusové pro románové zpracování velikého rozma

Volební ruch.
Naší kandidáti V. karie: JosefJohn

tkadlec v Hrabačově u Jilemnice za X. volební okres
obsahující soudní okresy: Jičín, Nová Paka, Hořice,
Nový Bydžov, Chlumec, Poděbrady, Králův Městec,
Nymbark, Libáň, Sobotka, Semily, Železný Brod, Lom
nice s Jilemnice. Emil Dlouhý-Pokorný, kaplan
u sv. Jindřicha v Praze za XI. volební okres, obsa
bující: Král. Hradec, Nové Město m. M., Opočno,
Náchod, Česká Skalice, Úpice, Police, Jaroměř, Ne
chanice, Pardubice, Holice, Chrudim, Nasavrky. Dr.
Radolf Horský, farář v Sárceu Prahy, za XII. vo
lební okres, kde volí: Litomyšl, Polička, Hlinsko,
Vys. Mýto, Skatě, Rychnov n. Kn., Kostelec n. Orl,
Žamberk, Ustí n. Ori. Josef Hovádek, knihař v Praze
se XIII. volební okres, kde volí: Čáslav, Habry, Cho
těboř, Přibyslav, Něm. Brod, Polná, Štoky, Humpolec,
Ledeč, Dolní Královice, Hora Kutná, Uhlířské Jano
vice, Přelouč. Už při volbě volitelů a pak při volbě
blavní ať jsou jména tato heslem společným všech
katolíků v naší diecési!

K volbám doporučujeme co nejvřeleji malou
brošuru pod násvem „K volbám“. Kdoslání jest

o Čyvilo Methodějské kmihtiskárně © Prase. CenaA b.
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Nastávají volby poslanců. Všechny politické
strany pracují s horečným chratem aby mandáty ně
jeké ulovily. Také katolíci nechť nyní, v době vážné
osvědčí se jsko horliví zastancové své víry, národa
a vlasti, nechť ukáši, še mohou před celým světem
roshodně vystoupiti, aby na základě křesťanské apra
vedlnosti podvrácený pořádek a nás byl napraven.
Povinnost káže, — nuže, chopme se díla! Konejme
volbu svědomitě — nikdo nechť se nenechá odstrašiti
brabými útoky nepřátel. — Agitujme mezi sebou,
aby spravedlivá věc přišla k platnosti. — V den
voleb neopouštějmevolební místnost pokud
výsledek nebude znám. Záleší na tom mnoho, neboť
často následkem neuvědomělosti našeho lidu nepřátelé
naši svítěsili. Dle nabytých zkušeností při volbách
volitelů se řiďme — placenýchžoldnéřů nepřátelských,
kteří chtí v rozhodné doběvoličatvo zaslepiti, se ne
lekejme, Kdo nezištně, poctivě a avědomitě všeho toho
co žádáme zastávati chce na říšské radě a to také dovede,
toho volte! Voličové uvašte, še vy rozhodujete! Jaké
poslance ui vyšlete, takové zákony míti budete. Naše
volte avědomitě a nižádných ohledů nedbejte. Ať sví
svět: že naše milá zem česká chco, by Kristus u
nás i na úovitě nového století žil a královal; že
chce, aby křesťanskými řády a sásadami vrátila se
stará sláva i čest národa našeho. Ať dostane se ná
rodu našemu vážnosti a významu, jaký ma po právu
božském, dějinném a lidském přináleží. Ať žije, roste,
a skvétá českoslovanský, cyrillomethodějský národ

náš . . *
V Jamném svolen byl za volitelemístní

vldp. farář a tři rovně přivrženci strany křesťansko
sočislní.

. V Přibyslavi nezvítězilinárodní socialista
jek mylně bylo v různých listech uveřejněno — vůbec
jich tam mení — ale zvoleni volitelé svobodomyslní i
jeden křesťansko-socialní,

Drobná obrana.
Zánik křesťanství ve XX. stelatí.

Nepřátelé víry křesťanské vytáhli v hasnoucím
19. věku se vší urpotností do boje, použivše
všech vymožeností vědy a vědeckého bádání
proti ní. Jest nahromaděno ve vrstvách lido
vých tolik nevěreckých hesel a zásad, že na

S
chu kozáctva neměli posud tak. rozkřídleného
epika, jsko Poláci pro dobu, v níž jednou logikou
byl pádný a ostrý meč, požáry a spousty. Mlu
ví-Ji tedy kritika ruská o dílech Sienkiewiec
zových jako o zastaralém literárním kuriosu,
Jest hlas její úmyslným omylem a elegantně vy
slovenou lží, :

»Ouo vadis“ Román tento líčí světelný prů
boj nauky Kristovy do pohanského Říma, prosy
ceného trouchní všeliké mravní a intellektuální de
kadence a tmy. Děj jest prostý, jest jako nit, na
níž zavlečeny jsou drahokamy oslňujících blesků.
Vystupujíť kolossální a k nejvyšší dramatičnosti
vypjaté situace, ohromujícím posunem, Osoby za
tesávají se v duši, obsáhnutí doby a významu je
jího jest dokonalé a exaltace, románem tímto
v národech roznícená, řadí Sienkiewicze do pan
theonu světových spisovatelů. Má však »Ouo va
dise neurčitou motivaci činův a řečí jednotlivých
význačných křesťanských osob. Tak zní souhlasné
kritika. Skutečně poznáš, že osobám jednajícím
něco schází, že se pohybují na nejistém podkladě
a tak. nejistota tě drží a tísní. Zdá se, jakoby
chtěl Sienkiewicz činy křesťanů vysvětlit metho
dou přirozenou, ale zdé se také, že tak nemívil
zúplna, stanul na půli cesty mezi přirozeným a
mezi náběhem ku nadpřirozenému, odkudž o-a
nejasná motivace.

Mimo romány historické dokázal Sienkiewicz
románem »Bez dogmatu, že rozumí i době pří
tomné. Vrhl sítě a vylovil z proudění společen
ského figuru Plešovského, na níž demonstroval
náboženskou mravní a filosofickou krist. | Pouta
vým slobem, promýšleně tu vypráví, že Ple
šovský jest moderní třtina větrem se klátící, cho
robný typ kulturní přesycenosti, Kroesus plodnými
vlobami, — žebrák vůlí a rozvrhem života.

stávající pokolení bude vychováváno úplně bez
víry náboženské. Vědyť r. 1898 socialisté vy

pali zvláštní cenu na školní čítanka, kde seosavádní .báchorky“ o Bohu, o duši a o věč
nosti nahradí „vědeckými“ pravdami. Jaké
ovoce přinese tato setba, lze si představiti
z nynějšího mravního úpadku, ačkoliv jsme
byli v mládí svém ještě vychovávání v nábo
ženské víře. Což až doroste pokolení úplně
nevěrecké? Zanikne snad vůbec křesťanství?
Potvrdí se slovo Beblovo, že „věda odstraní
úplně náboženství? Co zamezí tak hrozivé ne
bezpečí křesťanské tisícileté kaltary? Nic ji
ného než praktické, vřelecítěné a v životě pro
váděné křesťanství. Ne učené a vtipné dispu
tace přivedou pobloudilý lid ku kříži Kristovu,.
nýbrž obětavá láska křesťanská a opravdové
náboženské cnosti. O bludech našeho věku

pa jistě to, co platilo o bludech 17. věku.čený kardinal Dr. Perron břitkou logikou
řekonal mnoho učených hugonetů a přivedl

je do lůna církve katolické, nemohl však obrá
titi vůdce francoauskýchhugenotů Dr. Mornaye,
ačkoliv jej několikráte ve veřejné disputaci
porazil a proto říkával: „Chceteli zříti blodaře
poraženého, přiveďte ho ke maě, chceteli však
jej zříti obráceného, zaveďto ho k biskupu
ževnevskému (sv. Františku Sáleskému, jenž
svými apoštolskými cnostmi obrátil celé kra
jiny). Láska křesťanská překoná i zatvrzelost
věku XX. a proto v tomto znamení vstupujme
do nového století beze strachu před předčas
ným proroctvím o zániku náboženství.

Politický přehled,
K sltmaci. Ve vládních s německých kru

zích převládá mínění, že poslanci čeští v nasté
vajícím zasedání rady řířské obstrukce dělati ne
budou. Ve příčině konstelace stran v parlamenté
pokládají ve zmíněných kruzích za jisté, že pra
vice bude obnovena, jestliže čeští poslanci uznají.
za vhodno státi se vládní stranou. Ve straně mla
dočeské nepohlíží se však na obnovení pravice
nikterak s nadšením.

Říšská rada svoléna bude podle zpráv,
jež s velikou určitostí kolují v politických vídeň
ských kruzích, na den 29. ledna.

Berlínská pauama. Pravili jsmev ne
dělním úvodníku, že ani pruské stromy nerostou
do nebe. Vánoční úvahy všech čelnějších listů
jsou velice smutné. Ve vzduchu visí jako Damo
klův meč veliký, dosud nevídaný krach hypo
tečních bank. Na 6000 milard hypotečních papírů
je v nebezpečí státi se bezcennou makulatarou..
Zatýkání bankovních direktorů je v Berlíně na
denním pořádku. Když policie jednoho takového
schrenmanna« ve fiakru vezla do vyšetřovací
vazby zrovna vedle berlínské bursy, tu se ve
mnohém bursiánu při pohledu na povoz, ozývale
se slova: brzo li asi povezou mne! Strena agrární
v Německu je ve velikém rozechvění. Velkostatká
ři stávají se bez úvěru. Zástavní listy hypotečních
bank ze 100 rázem sklesly na 39. Který peněžník
bude příště papíry ty vypláceti? Až do nedávna
zástavní listy považovány byly jako hotové pení
ze, asi jako naší české zemské banky a teď je
vůbec nikdo nechcel Na zemědělce v Německu—é——————->
Andělka s dogmaty jest sobě vědomá povinností
a pevnou vůlí je sleduje — Plešovský jest bez
dogmat — bez níboženství. — a také bez povin
ností a bez zásad. Tim řečeno všechno. Jest lo
takový ničemný Baklanov v Pisemského »Rozbou
řeném moři«,

Sienkiewicz v Plešovském naznačil zhoubnost
náboženského bezpátečnictví a odtud pocholícího
malomocenství v životě. Sienkiewicz ve všech svých
spisech hledí k náboženství s úctou a oduševněnou
vážností, což zapomíná se u nás konstatovat a což
svědčí o duchu hotovém a vyrovnaném. Ostatně
v románě »Ouo vadis« sám napovídá, že nejlepším
vodítkem v šivotě jest Kristus. Tím ovšem
líší se od literárních pidimužíků, kteří na místo
náboženského chtí budovat nový názor světový,
jehož složkou bylo by umění, ale zůstávají trčet
v pouhé heslovosti. Jiní ženou útokem proti ná
boženství z drsného vzteku, domnívajíce se také,
že protináboženské jejich projevy jsou příznakem
chytré hlavy a hlubokého myslitele. A opět jiní
jsou v tomto ohledu spekulativní obchodníci, kteří
když nemají ku označení své geniálnosti myšlének
a prostředků uměleckých vůbec, snaží se účelu
svého dosíci negací věcí nejdražších a ohromením
čtenáře křiklavostí svého náhledu, jsrmarečnický
vyvolávaného.

Mimo rodinu Polaneckých jsou ještě jiné
spisy S'enkiewiczovy, © nichž však referovati, zau
jalo by mnoho místa. Opakujeme: Spisy Sienkie
wiczovy vynikají nádberou, velikolepostí a krásou,
protož, čtenáři, vezmi a čtil



valí se veliká pobrome. Berlínské listy doznávají,
že je to největší skandál, jaký se kdy v Berlíně
udál.

Válka v jišmní Africe, Několik týdnů
již jest tomu, kdy lord Roberts chlubně byl pro
hlásil, že válka jest u konce, Zatím nezdolán od
por Burů ni v Oranžsku ni v Transvaalsku, ný
brž boj přenešen Bury s úspěchem i do staré
osady britské, Kapska. Zatím hlavně do Kapska
severo-východního. Sobotní sensační depeše za
znamenaly ještě že situace v severním Kap
sku se velice zhoršile. Sdělovaly, že burská jí
zda přebrodila řeku Oranži, jež Kapsko dělí
od Oranžska a že vtrhla na půdu kapskou.

Válka z Číně. ČínskýmístokrálLi-Hung
Čeng jest velmi churav a oslaben. Vyjednávání
o mír jest za tou příčinou přerušeno. — Krvavé
srážky s boxery -dějí se stále. Dne 25. t m. udá
la se větší srážka nedaleko Tientsinu, při které
byli dva důstojníci a asi 70 mužů anglického a
německého vojska zabito. — Mezi vojskem spo
jenců nastává ochablost a sklíčenost. Nadšené pro
volání hraběte Waldersee—a zůstává bez účinku.

Z činnosti katol. spolků.
Katolické jednota v Pardubicích

společně se spolkem katol. paní a dívek konala dne
16, t. m. slavnost vánočního stromku v místnostech
staré Besedy. Chudé dítky podělovány byly rozmani
nitými dárky, které se od obětavý členů spolků sešly.
K slavnosti té sešlo se mnoho účastníků, a zajisté
každému zůstane slavnost ta v milé upómínce.

Z Pardable. Deputacespolku katol. paní a
dívek odebrala se v minulých dnech k J. M. nejdů
stojnějšímu Velepastýři našemu s prosbou, aby udělil

spolku tak utěšeně se rozvíjejícímu Své požehnání. J.. ndp. biskup přijal deputaci velice vlídně a pro
jevil radost nad tím, že nový spolek jiš tak značný
počet členů čítá. Ku konci vyhověl milerád přání
spolku a udělil mu své velepastýřské požehnání.

Dar. J. M. ndp. biskup Edvard Jan Nep. da
roval spolku katol. paní a dívek v Pardubicích 10 K,
za kterýžto valikomyslný dar vzdávají členky epolku
vsoucí dík. Zaplat Pán Bůh|

. „Ze Sopotnice. Přednáškadp. dra Reyla byla
minulou neděli velmi četně navštívena, neboť skoro
celá osada naše shromáždila se ve velikém tanečním
sále, aby naslouchala zajímavému vypravování 0 pa
mátkách věčného města Říma. Těšili bychom se, kdyby
častěji naše katolická jednota pořádala podobného
drabu přednášky a konala častější členské schůze.

Ze Sopot. V neděli, dne 28. prosince konala
jednota kat. jinochů a mužů v Sopotechčetně navětí
venou schůzi s přednáškou p. A. Drápalíka a p. V.
Vlka. P. Ant. Drápalík, studující filosofiena české
universitě v Praze, promluvil „o vlastenectví“. Vy
evětliv, v čem pravé vlastenectví záleží, vyvrátil výtky
nám katolíkům v tom ohledu činěné. Pan Vácslav
Vlk, učitel v Jitkově promluvil „o alkoholických ná
pojích“. V dlouhé, půl druhé hodiny trvající, důmyslné
sestavené a mnohými poučnými příhodami ze života
opepřené řeči ukázal p. učitel škodlivost alkoholických
nápojů, hlavně kořalky. Připomenuv, že nezakládají
se na pravdě důvody, jež se pro pití alkoholiobých
nápojů udávají, dával vhodné pokyny rodičům, jak ai

počínati mají, aby jejich děti alkoholiky se nestaly,úval radu manželkám, jak se chovati mají ku svým
manželům, jsou-li tito alkoholiky, a dokázal, jaký
blahobyt by nastal ve zdejší chudé krajině, kdyby
všickni alkoholu dali výhosť. — Obě přednáškybyly

pon vyslechnuty a hojným potleskemodměněny.ší činnosti jednoty: Zdař Bůh!
„ , Z Kostelce m. Orl. Príjemnývečírekza

žili jsme poslední neděli adventní přednáškou dp. dra
Reyle, „o letošní pouti diecesanů královéhradeckých
do Říma“. Pan fečník ve 2 hodinné řeči předvedlpa
mátky a příhody z letošní své pouti, podáraje půso
bivé důkazy o prospěšnosti přátelskýchstyků národa
českého s Římem. Přednášku zakončil p. předseda
jednoty, vdp. děkan Kaška povzbuzením, aby členové
jednoty Inuli vždy s láskou ku hlavě veškerého kře
stanstva a varovali se hesla „Pryč od Říma“. Po před
nášce prohlédli ai hosté ještě steroskopické obrásky
některých památek římských.

Jednota katolických mužů a jine

shů v Horním Stadoncí pořádáv úterý,neový rok evoji schůzi nášk . „B 
palíka „ootázce rolnické“ on p. Ant. B. Drá

Vánoční kra v „Adalbertinum“ Jedno
ta katolických tovaryšů v Hradci Králové, sehraje vá

Karla Zelinkv v neděli dne 6. ledna. Začátek v 5
hodin odpoledne. — Konec o 7. hodině.

Zprávy místní a z kraje.
Třídenní oslava komce století de

vatenáctého a počátku dvacátého. Jeho
Milost ndp. biskup Edvard Jan Nep. Brynych
bude míti době té přiměřené promluvyv ka
thedrálním chrámu Páně s příslušnou pobo

žností a? každé řeči,v následujícím pořádku:V neděli dne 30. prosince t r. ve 4 hodiny
odpoledne, řeč a pobožnost děkovací 8 pro

sebnou modlitbou. Vpondělí dne 31. prost. r. ve 4 hod. odpol. teč, pobožnost, a Tě
Boha chválíme. V úterý 1. ledna 1901 ve 4
hod. odpol. řeč a pobožnost a příslušnou mo
dlitbou.

Dlecésní věstník eirkovní. V Pánu
mesnul p. Jan Němeček, (Conf. V. Valn.) konaist. rada,
b. vikář, děkan v Náchodě, + dne 16, prosince 1800

(nar. 1841, vysv. 1865.) Vysnamenání js00. p.rip
Šabert, farář v Miletíně, a p. Jos. Kavan, farář v Zá
lohově, obdrželi expositor. canon. Ustanovení jsou 

. P, Cyrill Kaněra, (O. S. B.), kníš. arcib. notář, ©
uchovní správce v Počáplích složil kanonickou eponsi

pro fara v Polici n. M. p. Váci. Nepokoj, kaplanv Kostelci u Cbrasti, sa expositu do Chlamu,p. B.
Krieshofer O. S. B. sa kaplana v Polici n. M., pan
Frant. Víša, administr. Konětický, za admínistr. do
Pračova, p. Jos. Valenta, kaplan Lovčický sa kapl.
do Vrce, p. Bohum. Kulhánek, za provis. fandalista
vejVrchlabí. Uprázdněné místo: Pračov, patron. náboš.
watice od 11. prosince, Náchod, děkanství, patron.
kníž. Schaumbaorg-Lippe od 16. prosince b. r.

Vánoční stromek v opatrovně. Vánoční
slavnost v opatrovně těšívá se všdy četné návětěvě,
čemuž bylo i letos. Slavnost poctil svou návětěvou
ndp. biskap Edvard Jan, náměstek parkmistrův, pan
Weinhengst, četné dámy dobročinného komitétu a
množství obecenstva. Maličeí herci z opatrovny podali
opět jako všdy zdařilé výkony a nacháseli tolik ob
divovatelů, že by jim leckterý herec z povolánímohl
závidět. Po skončené hře byly všecky dítkypoděleny
šatem a dárky.

Vánoční stremok v okresní nemoc
mlel. I mezi chudé a nemocné savíta! letvs Ježíšek
ve zdejší okresní nemocnici. Byl sice, jak to mezi chu=
dými vůbec bývá, dosti chud, ale přišel přece a roz
dal všecko, co mu někteří dobrodincové nemocné cha
diny avěřifi. Přáli bychom nemocným kdyby těch pa
matujících bylo trochu více!

Vánoční slavnest v ústavublochoněmých
v Rndolfinam, vydařila se dobře. Živé obrazy byly
velmi pěkně sestaveny a krátká divadelní hra hlacho
němých dítek zvláště každého dojala. — Domácí této
vlavnosti záčastníl se také J. M. ndp. biskop Edvard
Jan Nep. — Za všechny dary, které šlechetné dámy
blachoněmým dítkám | věnovaly, vzdává | správa
ústavu, vřelé díky. Zeplať Bůh!

Sechorův obraz v Hradel Králové.
Styk mezi uměním s širším obecenstvem jest stále
živějším. Kdežto druhdy umělci i umění milovní lai
kové musili putovali do jednotlivých středisek umění,

díla sama pouť světem. Umění blíží se lidu ku vrá
jemnému prospěchu. Tak i veledílo Sochorovo „Srážka
jízdy u Střezetic“ vydalo se na uměleckou pouť a za
první stanici zvolilo Hradec Králové, z jehož blízkého
okolí látka k obrazu čerpána. Zdařilé dílo Sochorovo
doznalo z nejvyššího místa lichotivóho uznání a prorazilo
vnitřn [enou ledovou nevšimavost Vídeňákův ku všemu,
co jest českého, proto by bylo zbytečno, abychom
mnobými úlovy krásy ubrazu rozebírali. Můžeme na
psati pouze, že obraz působí stejně mohutným dojmem
jak na znalce svou komposicí a koloritem, tak i na

prostého diváka překvapojící plastikou a svojsným
motivem. Proto návštěva obrasu A vetapném 30 kr.jest čilou a mnozí cestovatelé kol Hradcejedoucí, pou
šívají zbylé chvilky k návštěvě výtečného díla. Vysta
vovatelé vydali též přehlednou skissu obrazu a krátký
popis zobrazeného děje, takže i neznalec můž se záj
mem a prospěchem dílo přeblédnonti. Máme radost
z díla Sochorova, neboť jím jméno české bude v ci
sině proslaveno. Všecky intriky a nmlčování našeho
ducha cizinou rosbijí se hravě takovýmito důkazy.
Vo dvorním vídeňském museu jest Brožíkův obraz
„Ta felix Austria nabe“ předním skvostem znamenité
této obrazárny, k dílu Brošíkově přiřadí se důstojně
obraz Sochorův, neboť doufáme, že dílo tak zna
menité nezpráchniví někde v nějaké kočovné panoramě,
nýbrž že nelezne přiměřené místo. Odporučujeme ná
větěvu co nejvřeleji každému. Žáci našich ústavů měli
by podnikatí hromadné návštěvy se svými ačiteli.

Řád Tovaryšstva Ježíšova opět
v Hradel Králové. O půlnočníslavnémši sv.
v bývalém jesnitském chrámu Páně v Hradci Král.
letos sahájena byla opět apoštolská činnost řádu To
varyšetva Ježíšova. Zajistě každý katolík pocítíradost
že ve koncem XIX. věku podařilo obroditi, co bylo
koncem věku XVIII. na smar přišlo. 127 let zůstala
svatyně ctih. OO. Tovaryšstva Ježíšova osiřelá, neš
buď za to Bohu čest a sláva, de právě na vánoce
opět se vrátili O0. do svatyně své, aby tu
vedělávali vinici Páně. — | Dp. P. Antonín
Bejzek, jenž byl po odbytých studiích řádu 16 roků
působil jako kazatel, missionář a spisovatel v Praze,
načež 6 roků na posv.Velehradě slovanském,to našem
Betlémě, zastával úřad duchovního správce fary a

utnického ohrámu, — zavítal dne 19. prosince do
ce Král., jako superior residence, jemuš za 800

drnha dán dp. Jan Evang. Kalaš, kazatel a misionář;
br. Alois Hercík má na starosti domácnost. Božské

Srdce Ježíšovo žehnej, sachovej a provánej dílototo! — Kromě služeb Božích, jaké byly až dosud
v chrámu Páně mariánském, zavedeno kázání 8 po
žehnáním v neděli a svátek ve 4 hod. odpoledne.

Ples spolku na podporu chudých studujících
v Hradci Králové konati se bude dne 8 ledna 1901
v místnostech besedních. Vstupné 3 K. Člstý výnos
věnován bude ku podpoře žáků c. k. gymnauia, ©. k.
škol realných a c. k. pedagogis, Hudba c. a k. 42. p. pl.

Sportovní klub pre Hradec Král.
a okolí, pořádá ve svých spolkových místnostech
oylvestrovskou zábava pro své členy 60 zajímavým
programem. Začátek o 7'/, hodině.

Smart jeptišky. V pátek, dne 21. t. m.
ubírala se ct. sestra Honorina Chrudimaká, pěstonnka
ve sdejší opatrovně, po náměstí. Před lékárnou p.
Hubáčka klesla náhle k semi, sachvácená jsouc ná
blým chrlením krve. Povolán na ryoblo lékař, p. dr.
Holeček, který již konstatoval smrť. — Pohřeb ko
nal se na dtědrý den dopoledne sa značné účastí
obecenstva. Výkrop mrtroly a průvod do chrámu
Páně vedl sám ndp. biskup Edvard Jan Brynych.
Zádušní mší sv. obětoval a průvod městem vedi ndp.
kapitolní děkan Mar. Dr. Alols Frýdek. Pobřebního
průvodu účastnila se nojd. kathodrální kapitola, četní

PP. UBODOVUI,CIVUUYUWe EUBUPEE IEUJ 5 WoDVU
Ulrychem, p. rada Ioakorič, pp. řiditelé měšťanských
škol se členy učitelských sborů, ctibodné sestry z ši
rého vůkolí a psk četní rodičové malých Záčků s ope
trovny, kdež bývala zesnulá ct. sestra svědomitoe
a oblíbenou pěstounkoo. Věnce ne rakev položily:
pí. M. Špalková, oboťobchodník, pí. P. Hannšorá,
choť obchodníka a sl. M. Vojáčková. Nechť odpočívá
v pokoji!

Vylevená merévela. V pondělí,dne 24
t. m. vylovená bylav Orlici o Hradce Králové mrtvola
sedmnáctileté vlužky Frastišky Volákové, které se
jiš od 11. listopadu pobřešuje. Nešťastná dívka vra
cela se asi téhož dne večer od zábavy z Malšovice
do Hradce Králové a ma cestě podél Orlice nešťast
nou nábodoa sklouzla se břehu a utopuls. | Smutný
koneo taneční zábavy sotva ae odstraší služebná děv
čate od podobných dechaprázdných zábav, jež se
každou neděli v okoloích vesnicních pro sdejší slušky
a vojenskou posádku pořádají. Škoda, že si nikdo
nevšímá „zábav“ našeho dělného lidu. Návykem na
slušnou zábavou bylo by možno mnoboa mladou duší za
cbránéti. Ženský spolek mobl by mnoho v tom obleda
půaobitl.

Z Heřle. ZdejšížidovkaMaathnerováchodila
kupovat k pekaří p. Šilingrovi mouku, housky a p.
Mezi tím copekař vážil mouku, všdy si sama vybírala
housky a rohlíky — ale „náhodou“ vždy se jaksi
přepočítala — a vzala sijich více. Před několika dny
byla ale přističená— a aby se to neosnámilo četní
ctva, zeplatils dobrovolně- 10 sl. — Tím jest arciť
její „poctivost“ sachraněná. — — —

Bej © existemel. Na místo školníkav Čer
veném Kostelci se slufným K 700"— přihlásilo se dle
správy „Našich Hlasů“ 170 šadetelů. Mezi nimi i stu
dající lékařství, kteří právem očekávati by mobli, že
místoobdrší|

Zpěvácký spelel „Hlahol“v Nechanicích
pořádá v sále na „Hůrce“ dae 31. prosince 1900 syl
vestrovskou zábavu. Začátek r 7 hodin večer.

Z Předměřle m. IL. Firma J. Pospíšil
spol. podělila opětně jako jiná léta na štědrý den 86
dítek dělníků v závodě jejím pracojících a chudých
zdejší obce látkou na oděv, začež podělení volají
„Zaplať Bůh.“

Z Dolních Proslček ©Ledče ». Sáz.
Jako leckdes jinde, vévodil celou řadu let v obci
naši protestent, jen vědy zvolen za starostu. A přece
jest zde 67 kat. kdežto mimoněhozádných protestantů
zde není. Ničím nevynikal, mimo protentanstkou ne
snášenlivost. Přičiněním však jednoho pouze uvědo
mělého občana byl pro nové období zvolen zástupos
obce uvědomělý katolík p. M. Píška. Kéž by ostatní
obce, jako Nezdín, Vlkanov, Tanochody, toho příkladu
následovaly; pak by nemohlo se státi jako v Čihošti,
kdeš z 391 katolíků, 38 protestantů a 13 židů £ase
dal ve výboru 1 žid, 5 protestantů a 8 katolíci,
vsdor ©tomu, že protestanským tmářstvím poškozen
byl basičský sbor o několik set slatých. Dejš B
aby 4e obce naše v dvacátém věku, ve svůj vlas
prospěch vyzuly s šidovako-pastorskésubordinace|

„Posel x Podhoří“ + posledním čísle
chce vyvracet naši zpráva o volbách v Kostelci n. 0.
ale mimoděk dosnává takřka vše co jeme
tvrdili: Že obecní písař vyplňoval lístky, že se
kupovaly blasy za kořalka, še i policajti museli agi
tovat, atd. — jen aby „klerikálově“ nesvítěsili.Ejhle,
kde je tedy pravda|

Národní Selské movimy, nový čtrnácti
denník, počal vycházsti ve Skále u Hořic. Hnedprvní
číslo bylo zabaveno, ale vyšlo v opraveném vydání.
Obsah toboto čísla jest chadičký, nic důlešitějšího
tam není řečeno. Zajímavá jest předmlava: „Bratřírol
níci“ — — — by nám nemasili potomoi klnouti, še
jenie nedovedli uchovati to, co zachovali nám před
kové naši — — — protojeme se odhodlali vydávati
„Národní Selské novisy“. — — — K tomu posné
mek netřeba.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Slavný professorský sbor na jubilejní reálce císaře a
krále Františka Josefa I. v Náchoděprostřednictvím
pana professora O. Mouther na uctění památky
svěčašlého vdp. P. Jana Ev. Němečka,děkana v Ná

chodě na místě věnce pohřebníhověnoval spolku povystavění nového u Páně sv. Vavřince v Ná
odě značnou částsku, 30 koran. Kéž by tohoto sá

žícího příkladuhojně následováno bylo, aby šlechetný
účel dříve dosašen byl. — Dále věnovali: 10 kor.

"db P. Pelhřim Novák, čestný kanovník a děkanv NovémMěstě n. M., © kor. 20 h.: důstojný farní

úřadMAOro 5 kor.: panM.TI okres.tajemník v lei 2 kor.: . Bednář,

stavbyvedoucí v Náchodě, P Josef Madra, o. k.vrchní poštovníkontrolor na Král.Vinohradech, dp.
František Pospíšil, kaplan ve Velké Jesenici a 1
kor.: vdp. Kašpar Falta, farář ve Vlčkovicích. Ve

čerým šlechotným dárcům vyslovují se nejvřelejšíÍ J.
Posměch s českého jasyka u ©.k.

podporování chudých v Chrudimi sadal o do
volení, aby směl dáti do loterie obras ve
prospěch chudiny a obdržel tento dopis: Z.
96. Vondem k. k. Lottoamte v Praze. Slavné
konterepci sv. Salvatora spolku sv. Vincence
z Paula v Chradimi. Die angesuchte Bewil
ligang zur Auespielang ber losů auf den 1.
Ruf Jeden malovaný obraz představující kvě
tiny der k. k. Lottoziehupg v Praze dne 16.
ledna 1901 gegen Ausgabe.von 9%einfuchen
Losen im Preise von dvě h. wird hiemit er
theilt, nachdem die Taxe mit osmnáct K. en
trichtet worden ist. Di erlegte Taxe wird fůr
keinen Fall aurňck bezabit. Von dem k. k
Lottnamte v Praze dne 30. prosince 1900.



Škandál nad škandál!! Oisího národa nikdo
te nesmí ani z daleka dotknouti, ani jeho
pravé i v ovanjeliu obsažené pojmenování

„peemí se jiš tisknoati; je to hned „nenávist a

Šštvaní“.Ale národčeský, který položil základk říší habsburgské, ,
bojištích krev svou výléval za tento stát a
krvavé daně platí až z toho chudne, ten národ
smí vykonávateli státoí moci z potu jeho ši
jícími takhle býti urážen, z joho spravedlivé
touhy po rovnoprávnosti tímto způsobem si
může úředník posměch tropiti?! To vše je

možno za slavného panování nestranné vlády?Tam to dopracovší p. dr. Herold, jenž vo
hrdě, že si promluvís králem? Kdeje ta pan
náměstek krále našeho pan hr. Coudenhove, že
se tohle smí pod okny hradá královského 6
před jeho očima tropiti? Žádáme budoucí
pány poslance, aby si tohohle Škandála všimli
a od státu, jenž nás za tolik peněz v posměch
uváděti nechává, zadost učinění vymohli!

Pravý tital „Osvěty lida“. Posl.Břes
povský v 26. schůzi letošního zasedání sněmovního
Itšil poměry v -donucovací pracovně v Pardubicích a

dádal zemský výbor, aby donutil řiditele Jansu, by
žaloval „Rad. Listy“ pro články o poměrech v ústava
tom uveřejněné anebo aby s ním zavedl disciplinární
Vyšetřování. Praví, že pardubická robotárna jest eldo
radem židů. Hrách dodává tam Max Polisk z Brna,
jiné laštěniny Siegfried Kohn = Brna, plátno firma
(Gebrůder Jerusalem, dále mají následující židovské
firmy v robotárně své pracovny: Samuel Tanasig u.
Sóbne 120 káranců, firma Fojesch 20 káranců, Ber

nard Abeles 30, Michl Lówit u. Sóhne 20ji 80 „českéekřesťanské firmy vůbec v ústavě nejsou. Řečníkžádal
semský výbor, aby podal v příštíschůzi sněmu zprávu,

*gakládají-li se výtky činěné pardubické robotárně na
vdě. O této veřejné interpetlaci mlčí „Osvěta lida“

Jako ryba, ačkoliv jindy neostýchá se vnikati ani do
soukromého života, kdykoliv běží o nějakého klerl
kála. Co jest as příčinou této nápadné zamlklosti?
Odpověď poskytují insertní strany „pokrokového“ to

hoto lista. Dobrea polovinu'insertní části vyplňojíinseraty židovské. Honemtrochu písku, pane Hajhe,
tomu národa do oči, aby věřil dále, že máte v čele
svého lista nesfelšovaný titul, « še tem nepatří oprava
„Osvětažidů“ +- '

Literární minorie. Některéčeské listy

pro „"adělání a osvícení lidu“, uveřejňají občasněenilletony, které nemají vlastně čádný jiný účel, leč
hanebně znetvořovati českou mlavu a v nichž se vy
akytují sprosté výrasy — což jest prý — „vtipen“.
— Poslední dobou také rychnovský časopis „Posel s
Podhoří“ se chytil této „vzácné kuriosity“ — a vá
noční fouilleton jeho začíná: „Biť pozván mylou
dchyňi ne svádki Vénočňý, ratbich seji sa to otfděčil
ňákou novynkon atrhu knih kupeckýho. Pokuť ze fóak
tyče méj kapsy, je vní jako vimetyno, coř mimoděk
pro gompletnost konštataju, nepjest to dost choulo
stivé a riegantní atd. —“ A tento Časopis, který se

je chytá této „novinky“, hned na drudé atraně osměuje se kritisovati „Obnovu“. Tam také stojí: „Ob
novo“ — zastři sobě tvář na štamprli! Špaček,
(v Kostelci) je muž jenž nalóveje semožitnon a růsné

hre liguerů, patrně veliký má vliv a to právě meziklerikály. Větší nežli sama svatá jednota pod ochra
nou sv. Jiří i s Obnovou, pampátery, programy, vna
dami a sliby — — atd. „Toftopravdu vypadá, jakoby
redakce „Posla z Podhoří“ nalézala se v židovské pu
tyce, — 'kde se péro „osvíceného“ pisatele namáčí
místo v inkoustu v — kořalce.

© divadelních hrách v katol.jednotách

Pe „Věstník kat. dach.“ mezi jiným toto: „Co seče osob, které náboženské hry představují, tu jest
ba nemalé opatrnosti. Osoby pochybné pověsti, bez

náboženského přesvědčení, bez zbožného citu, nemají
býti pověřeny úlohou ve hrách náboženských. Proto
jsme roshodně proti tomu, aby dovolováno bylo hry
náboženské provozovati lidem, kteří jen ze spekulace
a nikoli ze zbošnosti hry prováděti chtějí.“ Žasluho
valo k povšimrntí. — — —

Upo...«čmí. Vip. Jos. Váňa,starší kaplan
v Jaroměři žádá nás, abychom prohlásilí,. že črty
v „Obnově“ uveřejněné pseudonymem „J. Čáslav
ský“ pocházejí od něho. — Byly totiš různé domněnky,
kdoasi se skrýváza pteudonymem tím a protó vlp.“
Váňa přeje si, aby veřejnost nebyla v omylu.

- Za příčinou svátků vánočních vyšlo
toto číslo až v sobota, — , : 4

Různé zprávy,
Novinářským stoletím mohloby ce

také sepadající století de. lenácté jmenovat. U nás
v Čechách jií pomalu každá vesnice bude mít svůj
orgán. A zajisté dobré dvě třetiny s nich nemají pro
nás žádného významu a obmezují se buď na vyňatky

- denních listů a nebo na místní klepy. Mnohé z nich
jsou jen proto, aby rozeštvaly pokojné obecenstvo a
aby pak se kochaly póhlédem na sváry, hádky a
občanského boje. Jiné opět al lbují v skandalisování
kněšstva a v nemravných, pikantních bistorkách, které
mají tak shoubný vliv na Široké vrstvy lidu. A kašd
ten časopis se chlubí, že napomáhá k blahu lidu

nemůže se udržetl, peněvadě jest všude záplava listů
jiných a lid nemá těch prostředků, aby mohl věc
předplatiti a podporovati. Počátkem nového roku
počač opět vycházeti několik nových listů, aby také
akusily své štěstí. Kdyby ta záplava bezvýznamných
a škodlivých listů nebyla, mohly by se některé dobré
Boty s vybraným obsahem udržeti, rozšířiti a násled
bom toho také by předplatné mohlo se snišiti. V Né
gnedkaa v Aogiiljsou některédennílisty,naněž

se předplácí méně než na mmohé naše týdenalky,
a přece tím nikdo škody neatrpí. Ale u nás — oby=
čejně rozhodoje mamon — a nebo toubs po slávě
a popularitě. — Na Moravě k. př. jest Jeden sná
mý „nakledatel“, který rád vydává Časopisy, — alo
Jsk dokázel, jest ma to úplněIhostejno, jakého drubo
jsou. Af katolické, nebo socisl.-demokratické, radi
kální nebo koneervativní, to jest mu jedno. Jen
když to ponese peníze! — V Král. Dvoře jest opět
Jedna již starší dáma, která se také zasazuje 0 sa
ložení nového lista. Obtěžovala mnohé redakce svými
apříspěrky“, každý redaktor na první pohled seznal,
$e žene ta by se hodila do ústava choromyslných
a proto její práce zůstala bezvýslednou. Trrdila sama
o sobě, že „má vzácný talent“ že jen ona dovede
apasit národ atd. Ale nic pletno. Její příspěvky šly
úmabem do koše. — Aby tedy ten svůj „vzácný te
lent“ oplatnila, chce sakládati nový list a síce
„mladočesko-konserrativně- | radikální“ (1 I) Mimo
ehodem podotýkáme, že dáma te, ve Droře Králové
dobře snámá, „.ystudovala“ s dostatečným pro
apěchem třítřídní venkovakou školu ! ! — Není tomu
dávno, co jistá „episovatelka“, uveřejnila v „Krako
meši“ fenilleton, v oěmá líčila Hasa jako mučedníka,
kterého „černé stvůry mnichů“ upálily. — Hrabě na
padalu katolické kněžstvo, ačkoliv z každého slova
vyzolva'a naprostá neznalost dějin. — A ble! Ta
samá dáma asi za 14 dní na to nabízela svůj ver
dovaný proslov k cyriliským | exerciciím v Jičíně
v němž zase opěvovala knčze s katulické snahy vů
bec. — Tak tedy vypadá to přesvědčení, Vypadá to
tak jako za sterodávna, kdy byly jisté ženy zvány
ne pobřby, když neměl kdo nad nebožtíkem plakati.
Tekorá žena se hned vyplakala «a celou rodina.
Ovšem, že měla k tomu své taxy. Byl-li pláč menší,
stál jistý obnos, — byl-li větší stál o slatku víc. A
proto se pak nedivme, že ten, kdo může nejvíce
platit, má také skoro celou žurnalistiku v rokou. —
V čí rukou jsou největší světové časopisy? — — —
Každý rozamný suďa uvažnj! — Jeden spolupraco
vník některého listu se rozbněvá se svým kollegou.
O-příčinách nemlovíme, Jeou to někdy praobyčejné
rozhovory při eklenici, — Následuje v některém ne
přátelském listě sáhodloubé „zásláno“ — nato hned
odpověď — a konec konců jest, objeví še na obzoru
zase nový list — ne snad že by ho bylo potřebí, —
ale aby se vyhovělo ješitnosti toho neb onoho vys
davatele. A pak čtenáři vezmi a čti, a nechcešsli
předpláceti jsi apátečník, který nemá smyslu pro
„pokrok“ — — — Takové tříštění sil znamená úpa
dek celého uároda, seslabuje jeho zájmy, vyssává
kapsy jednotlivců, znemožňuje náš postap a bijí
autoritu a každou jiskra citu a spravedlnosti. Pro
osobní rostriky a neshody trpěti můsí celá věc,
musí ee poškosovati čest a práce národa celého. A
tomu se pak říká: „Doba pokroku — — —“

Nevý příklad „umravnělosti“sociálníchde
mokratů zaznamenávají moravské časopisy. František

Garboš v Lovčičkách znřivý agitátor červené internacionály, zavrašdil těchto dnůsvého otec — a to jen
s té příčiny, že starý otec nechtěl mu pomáhati v „či
stém“ snašení soc. demokratickém.

Na Žiškově cirkuloval při posledníchvol
bách následující zajímavý leták soc. demokracie: Pro
volání k voličetvu sociálně-demokratickému v Praze.
Jednota židů v Čechách stávající obrátila se s pros
bou na výkonný výbor soc. demokracie v Praze, aby
chom my sociální demokraté starali se o zaniknatí
procesu Hilenerova e tou podmínkou, že právě při
volbách V. kurie postarají se o vítězství naších kan
didátů. Proto kdo jej přívržencemsociální demokracie,

přině agituj ve prospěch Hilenerův. Nuže, soudraziu práci a agitaci, ať svítěsíme! Politický klub so
eialní demokracie v Praze. (Po přečtení každý to spal,

byo nikdo nenašel.) Tak vypadá tedy sociálnědekratický „boj“ proti kapitalismu.

Pe smrti zajat. „Národní Politika“ při
osla v čísle ze dne. 32. t. m. tuto lokálka: Dělník
Colombani, který svého času k pětileté káznici byl

odsoúzen, obvinil na lodi „Montcalm“svého soudru
ha Marianího, žetajemství tohoto odsousení rosšířil
do veřejnosti a vrhnuv se naň, uřízl mu doslovně

-hlavuodtrupu.Zavražděný byl hned zajat.
Takovéto „duchaplné“ lokálky čteme v N. P. častěji.

Práce Jesmitů. Předněkolikasty lety pro
miklí Jestiti v Číně i ke dvoru císařskému; císaři dali
darem obrovské instrumenty hvězdářské veliké ceny.
Němci, kteří po krvavých šlepějích jiných vojsk do
Pokinga vtrhli, začali šířit svou zářící kultura tím,
£» snašili se vzácné předměty pozorovací sebrat s svá

„musea v říši bázně Boží“ a dobrých mravů (slodůjetví
poté unichk dobrým mravůmtéž) jimi obohatit. K zatočení amerického generálavšak se „kultarní“ tato
práce nesetká asi s úspěchem. Jesuity do říše nepustit,

ale vzácný plod jich „práce ukrást, to ono! Moderaíevodomyslnost. — — ,

: „V bohaté Anglii vyberese daní pouses lihovin a tabáku 700 milionů korun ročně. V zemi

68 přes 1,200.000sebráků. A v samém městěLondýně umírá ročně 8000 lidí hladem.

-© Advokátů je v království českém448 Če
chů, 175 Němců a 482 židů.
. !; Název „starý“ memí uráškou. Jistý
pomocník byl okamžitě propaštěn proto, še před ostat
ním personálem dotyčné firmy se vyjádřil „to si ne
dám od našeho starýho líbit“. Pomocník žaloval za
náhradu ušlé mzdy sa dobu výpovědní, kdežto majitel
firmy namítal, že pro výraz „starý“ mohl jej okam
žitě propustit. Soud alce s výpovědí jednoho svědka
usnal, že výraz ten byl od onoho pomocníka prone
šen klackovitě, ale přes to neshledal, še by to byla
urážka na cti, protož odsoudilmajitele rmy k nábradě.

Mebovrašdy v maší armádě. Diesta
tlstického výkazu za rok 1899 —1900 «páchalo v aply
pulém roce neméně než 1896 mutů seborrašdu a
mimo to 80 mužů učinilo pokus sebevraždy. K tomu
není potřeba poznámek.

Proti žemskému studiu nauniversitách
ustavuje se v |některých státech ovropských jako: V
Rakousku, Německu, Francii, Aoglii, Španělsku a
Basku, svláštní spolek, ku kterému přistoupilo i mnoho
šlechticů.

Básník Jalins Zeyer nebezpočočone
mooněl, jes stižen srdeční vadou.

Divadlo.
Klicperovo divadle v Hradci Král.

den našemu obecenstva zvláště krásnou operou „P80
hlavci“ Jiráskův román, který libretista K.Šípek uči
nil podkladem svého díla jest obecně znám. Líčiť zou
falý boj svérázných Chodů sa stará jich práva a sv0
bodu. Bodrý lid, jenž dýchal po staletí vůni lesů, ne
mohl pochopiti, še se poměry směnily, že slatá svo
boda/zmizela, bouřil se a krvácel. Tento konflikt spa

třajeme také na jevišti,jehné středem učiněn osobitýsedlák z Oujezda, Jan Sladký, zvaný Kozinou. Krátce
chceme jen naznačiti obsah libreta. Sedlák Kozina za
nedělního rána -jest zadumán. Doposud žil jen ženě
své Hančí a dětem, nedbaje pranic rachu mezi Chody,
kteří bájí avóho práva. Ani mu již nevěří, ačkoliv byl
otec jeho rychtářem. U matky jeho na výměnka skrý
vají privilegia chodská. Marněmu dodák, Jiskra
hůřek, vše vymlouvá a zve na „voračky“, masopustní
nrůvod, který pod zámkem trhanovským má skončiti.

Hančí vracejíc se z kostela zdržuje muže; alejiž při
hrne se průvod, který v bujném veselí překvapízpráva,
že se blíží s vojskem Lomikar, Chody tak přezvaný

M na zboží chodském, hejtman kraje plzeňského,axm. Laminger z Albenreuthu. Vojsko hledá staré
pergameny a nalezne je také a matky Kozinovy; jen
dva nejvzácnější podaří se v čas zachrániti Kozinovi
a Přibkovi, v jehož rodu dědičné bylo praporečnictví
chodské; jsou pro odpor jati a odvedení na zámek.
(1. jed.) Na zámku dává Laminger předvolati chodské
rychtáře, Korinu s Přibkem. Přede všemi spaluje per

ameny, dává jim však praporec se psí hlavou, vy
ládaje význam jeho: „Buď věren vrchnosti l“ V tom

přinášejí mu však list od krajského úřadu, že spor

chodeký bude před apellačním soudem v Praze vyřízen. K tomuto souda odjíždějí rychtáři a Kozina do
Prahy, plni jsouce důvěry. Jen Přibek radí ku vzpou
ře a nesouhlasí se soudem, ale slibuje, še sám ničeho
nepodnikne. (2. jedn.) Na apelačním soudě sděluje
president, Václav hrabě ze Šternberka, že privilegia
chodská jsou zrušena. Na důkaz toho ničí předložené
listiny. Laminger přichází a oznamuje, že na Chodsku
vypukla vzpoura — způsobil ji Přibek. Soud rych
táře sice propouští, mají však přísahati věrnost pod
danskou Lomikarovi. Kozina a za ním ostatní odpo
rují. Za to Kozina odevzdán jest souda hrdelnímu,
ostatní odvezeni domů. Kozina odsouzen k smrti.
V žaláři lončí se s Jiskrou a se svou rodinou. Při
chází Laminger, chtěje, aby se Kozina pokořil. Marně.
— Kozina jde na popraviště, Lomikara volaje na Boží
soud. Po roce jest na zámečku trhanovském lovechá
společnost. Laminger vzpomíná s posměcbem na slova

ozinova. Náhle však klesá, vida hrozivý stín Kozinův.
Když všeobecný zmatek ustává, jest Laminger —
mrtev. Libretto jest obratně zpracováno. Scény živě
se střídají, poskytujíce skladateli dostatek příležitosti
k části hudební. — Kovařovic uchopil se práce této 8
nálešitou pietou, neboť šlo o dílo významné. Přednost
Kovařovicovy hudby shledáváme zvláště v ušlechti
lém výraza hudebním. Jeho linie melodická zůstává
vždy v mezích, nevybočaje ha erázná úskalí bizarr
nosti, aby tam hledala domnělé vavříny slávy. Instru
mentace jest moderní, zajímavá a případnějen někdy
nanáší snad barev více neš úšeba, —Provedení opery té
bylo velmi dobré. Všíckni apoluúčinkující podali to
nejlepší. Pan Tůma zvláště ue vyznamenal. Úloha Ko
ziny bude patřit zajisté k nejlepším jeho výkonům.
— Úlohu Lamingra provedls úspěchem p. Havlíček.
— Dudák Jiskra našel v p-Šadovi velmi dobrého před
stavitele Z dam jmenujeme passivní úlohu Hančí, této
tiché trpitelky, jíž s pravým pochopením a vroucností

fednesla osvědčená umělkyně pí. Zóliner. Havelková.
avý typ šeny chodské, matku Kozinovu představila

velice zdařile slečna Pilcová.
+ *

Dne 25. t. m. sehráno bylo drama „Marie Stuar
tovna“, v němš zvláště pí. Braková se výtečně osvěd
čila. Obecenstvo bylo jejími v pravdě uměleckými vý
kony dojato. — K úspěchům, kterých společnost ZOll
nerová docílilanemůšem, leč srdečně blahopřáti.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 22. prosince 1900.1 hl.

pěenice k 21:40—1350 šíto k 1200—13'70, ječmena
k 8*80—10'00, oves k 5:00—5-40, proso k 9:60—10*00
vikve k 9'00—12 10, hrachu k 19'00—32-00, jáhly k
19-00—00-00,krap 24'00—28:00, bramborů k £40—360,
jetelového semínka červeného k 86*00—104*00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 27-50
olejky k 00*00—00'00,lněného semene k 19:00—21'00
100 kg. žitných otrab k 13-00, pšenič. otrub k 11-00.
1 kg. másle k 340—272, 4. bg. sódle vepřového k
1'60—1-76, tvarohu k 0-92-—0-36, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0'00, jeden hekt. cibule k 8'60
jedna kopa drobné zeleniny k 1'20—2-00

měnič dle

Listárna reda koe.
Žehušice. Odloženodo příštíhočísla |
Luže. Ano.
Přibyslav. V příštím čísle!
X. Roveňský. Bude-li možno, dádosti Vaší so

vyhoví. Nyní roshodovati nelze. Pozdrav!



(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jena Nep. v Hradci Králové
bude

vo středa, dne2. loéna1001, ©2.hod. odpol.
v dieoňsním spolkovém domě „Adelbertina“, JiHková tří

da ©. 500- I. v Hradci Králové,

Účast pp.důvěrníků a členů velmi
Pe© žádoucí. js

Ďr. František Reyl,
. jednatel.

Dr.Jam Soukup,
předseda.

Jan Horák,
M soukeník v Rychnově n. K.

-| zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

“ vlastní výroby

(pro dobu podzimní a zimni

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!

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,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u „pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Bag“ Cenníky na pošádání franko. “€5]——
Vánoční a novoroční dary.

Václav Šolo'
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoci Králové

sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočaje 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 zárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
> Správky se přijímají a levně zhotovují, téš

véškeré správky hodinek se vyřizují.
OY“Vše za levné ceny. "B

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

NRRNRNARNNNINNRNNNNNNA

ŽE OPeenéinure posomné ZEJM Jgmáce Noškudla syn
ý (protokolovaná firma)

ž J A N BA RTA, i EvJablonnémnad Orlicí(vČechách)

x v Rychnově n. K. ž | Oratr P. Z. Molkujy,farářevo Týpraaktici)x Staré náměstí čís. 79. i doporučujeP. T. veledůstoje. duchovenstvu|
JÉ | doporučuje ne P. T. duchovenstva a pa- jf svůj osvědčený a často vyznamenaný :

% pro malby "ohrámů a po- ž výrobní závod ;
* zlaoování oltářů je| i všech kostelních paramentů.
x a veškerých potřeb kostelních. ) Cenníky, vsorky i roucha hotová na ukázka ;

n Malbypodoblzen. vbarvách ikrosle- x "66 Ba požádání franko zašlou. A.

s ea jichěsprávséprovadeníveračí. ' sOemy co najmárnější. 200

K rv ovoe $ DODODODOCA
ž Aooteaoenoca | LUDVÍK NEJEDLÍ2.1.1.1.3.3.1.3,8.4.01944933 ;

Paris, exposition 1900. -+ < dekoračnímalíř
Grand Prix avec Medaille d 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

JU. C. Jos. Tomášek
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě
za koňak a likéry.

Továrna vyrábí vše jen teplou cestou anabízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše

a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.
Též v Berlímě obdržela firma t. r.diplom zlaté medaille.

w Movém Bydžově
dříve v Hradel Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech
dekorativní

malel“ kostelů 9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanrojí staró malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lojí obrazy nové.

Návrhy ve slobu stavby kostela se na po
šádání ochotně vypracojí s rozpočty předloží.

DOCIXX

První Škola pařížských střihů v Aradci Králové,
Slavným c. k. místodržitelstvím koncess. pro království České od r. 1894.jě“ Ctěnédárny!“;

Dovoluji si Vámoznámiti, že zařídím v Hradci Královétřetí kurs
vyučování braní míry, kreslení všech moderních střihů, při-:

střihování, aranžování a šití obleků.
Tříměsíční kurs započne dnem 7. ledna roku 1901 v horních místnostech v Adalbertinam:

vědy v pondělí, úterý a ve středu od 9 hod. ráso do 12 a od 1 do 4 hod. odpol. — Platí se
měsíčně 12 koram. — Dovoluji ci též uposorniti, že od roku 1894 vycvičil jsem 1290 žákyů
a bylo jich více odměněno prvními a drubými cenami a diplomy za práce vystavené při technolo
gickém a průmyslovém museu v Praze.

Přihlášky přijímá z ochoty pan J. Jeřábek v modním obchodě na podsíni, kdež jsou též.
vystaveny obrazy prvních pařížských novinek.Vúctězesnamenám

Hanuš Kopecký,
absolvent pařížské akademie a odborný učitel na hospodyřské škole ve Stěžerách. .

vydbadbdkudokud dhdu dbado du dubu dkodn |Šp
4 vL křesťanskémbazaru Cupr.

Velký výběr hraček.

Majolikové a terraovtové „ poprsí, figury, decor. talíře, hrnce na palmy
bambusovéstolky. alba, trojdílná zreadla, kuřácké náčiní atd. '

Japonské a čínské dekor. předměty.
Prádle bílé a trikové,český výrobek. — Objednávky se rychle a levně
vyřizují. — Novotiny mákrěníků, šlí, tobolek, deštníků, cestovních kufrů atd.

Muf“ Pravé ruské galože. "E
Sklad šněrovaček nejostědčenějšífacony; téžšněroračky

secesse (nízké).

Fr. Čupr v Hradci Král. naproti kavárně p. Fialy v domě p. Špalka.

k%
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První královéhradecká

Ladislav
továrna nábytku. w Stavební truhlářství..

Knypl v Hradci Králové.



Úplné výbavy nevěstám
wHradci Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

áby tel.
: Výrobky dokonalé.

ny

Ludvík Knepr
Žíněnky.

Okénko ánoamáa,Laud]
a a n B a

Český závod pro výbavy prádlové.
Košile panské se čtyřnásobnýmanáprsenkama.
Košile pro p. t. kněžstvo a důstojnictvo s měk

kýma náprsenkama.

Dámské prádlo, košiledennía noční,ranníkabátky,kalhotkyatd.
Prádlo lůžkové, kuchyňské a stolní. Veškeréprádlo

se pracuje poděvlastním dozorem co nejpečlivěji, přesně dle míry, z látek
lněných neb bavlněných, jakostí osvědčených.

OY-Velkývýběr vyšívání. G

PETR RIER v Týništi nad Órl.

*
Levně, ihned, správně

Všechny ha ee) poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. mnohb.doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenékanceláři jen
' Praha-=II., Eliščinatřida1080.

Na venek obratem pošty.
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pas“ Humpolecká<

SUaKRIA
a lodny.

Dámské lodny.
Modnílátky oblekové, na zimníky a have
loky s čisté ovčí vlny v levných cenách do

poručuje

KAREL KOCIÁN,
soukenický a první zasílatelský závod

w Humpolci,
Vsorky k nahlednuší franko.

VARHANY
a harmonia všech soustav

provádí firma
Mělzrova v Kutné Hoře.

Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

Štěpán,

pozlaoovačský |

Umělecký úslar pre malbu na skle.

SPA KA

Okna chrámová každé.
ho slohu i provedení

se zaručením přáce nej
modernějším poža
davkům vyhovující.

krát prvními cenami
Vysuamenán.

v Pardubicích

opravujejakoši nověstaví
oltáře, kazatelny, všeho
druho sochy a veškeré do
oboru toho spadající práce
v nejmodernějším prove

: dení a v cenách velmi
levných.

!
KASP22ZS

KU vý +4 VV), NM
Bez konkurence. BRNAT809,vELAGAMGAGA

Tovární sklad hudebních nástrojů a strun.
e ITOVUSILE ©

výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, 20—80 +. Citery,

;NV

VYj:aké
ie

: i K loš. již r. 1869., rozšířil jsem za spolupůsobení mých

Řána z gromedilFika 1o jpčně.Jevné; na př.: koncertní citera v pouzdře 7 ui., G synů, kteří bohatýchzkušenostínabyli o všeohobo
. pek z nov. stříbra 12 zl., klarinet z grenadil dřeva PES | rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na13 klapek Fis brejle z nov. stříbra 17 zl., pouzdro na housle 1-90 zl. čce

od 45kr. do6 zl. "9

Výtečné struny.
Připomínám,že co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje jakosti nej
lepší, přesněladěné a vyzkoušenépod zárukou. Objednávky přesně a rychle.

Jan Germák v Hradci Králové,
S 7250395TRÁVA, Nejlevnější.+ +

stavbu varhan pneumatických a elektromagne

tických. Osvědčení se mnou postavených varbanpneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepět
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co mejvřeleji odporačšti. Varhany ostatních ey
stomu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejstříků. Každá
stavba jakož i sebe menší oprava 88 provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií na požádání sdarma a franko.

O další přízeň prosí

Antonín Mělzer.

Čechové!
Bez přízně Vaší darmo se snaží náš mladý

průmysl zapustiti hlubší kořeny.
Neříkej nikdo: Já s mými malými aakázkami

český průmysl nepozdvihnu! To- není správné!
Z kapek se skládá moře(!) a z mnoha malých
zakázek oživí se i národní průmysl, pak-li še osta
neme avé zásadě věrní!

Kdo nemá příležitost zajeti Bi osobně do
továrny,nechť obětuje na to jen lístek ko
respondenční a dostane se mu ibned poučení
jak lze nakoupitikoberce, lůžkové přikrývky,
žíněnky zaručené čistoty, záclony, čalou

(Ev
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A

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuje přesně dle církevních předpisů aneb v národním slohovém vyšivání shotovené:
Mešní roucha, pluvialy, dalmatiky, vel b školní k

SRRODOOAbáRnoDiamobY nodnoL ynábrýmíKraeymžesronce, aloe:Ň W „ lempy o adidelnice, „tt : 
, žové cesty aohářové obrazyod nejlepětchakad. lata ované křSPECIALITA:

V ohni pozlacení kalicha neb ciboře dle ornámentu: 1 krát v ohni10al., 2krátv ohni13x.,
8 krát v ohni 16 sl, 4 krát v ohni 30 Al. i ostatních nádob posvátných

3 Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810. = novaný nábytek Arenajas:

ss |JOSEF NEŠKUDLA, Bě AdolfNovotný
28 ——© ako dvorní dodavateletví C , “85 ' Ň 5“ národní kobercový podnik
35 v dablonnémnad Orlicí čís, 86 ((echy). 56 v Týništi n. Orl.

Hinstrované cenníky zasýlám zdarmaa franko. — Hotová
ý kdyš drn přid od paramonta zasýlaji se na ukázku,

ORP“Mnoho tisio odporučení z celého Rakouska i Ameriky. "JE

Při dt můj Piehorodí!měte můj najerdečnější dík jak za prapor tak i za zapůjčení věcí ku svěcení potřebných. —
Dnes Vám mohu napsati, že prapor se všem úplné zamlouvá. V slém okolí uemá prý tádné ikola tak
krásného praporu jako nyní naše. Jsem rád, že jsem se nedal přemluvitía nekoupil prapor-od jiné cizé
rmy. Abyste zíakal zakázky, nepřestanu se starati a -všude Vašifirmu doporačovatí co solidní, paotivý
závod český. Josef Svoboda, správce školy.

Sbírejte upotřebené
DOŠŘOVNÍZNÁMY zr +% szietodušší,ve prospěch chu
dých hochů, kteří se chtí věnovat stava kněžskému.

-+Za to. každý dostane různé pěkné církevní pa
mátkyŽrůžence,medailesv, Antonína,Pražského

| Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány boďtež na kancelář„Beth'ehem“ Bre
genuz (Vorarlberg).

Veskov, 13. čerrence 1900.

Z veškerých cen illustrovaných cenníků německých firem slevuji 5"/, sconta!

Inserát tento platí co dokument výhodné slevy percentní!
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Česká největší:rakousio-uheré

v Hradci Králové.

AŠ

POŘ
4ASE OBA

Pro memoria.
: Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.

Oltářní svíce voskové, polevoskové, hladkéi krášlené,svícestesrinové
A| | kostelníi stolní, obětní voskové v jskosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízf

jsi | nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
zh prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XHEE. vyznamenaná firma:č: E'r.Sezernslký,

c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první české továrny oa ceresin, stearin, glycerin
a elaio, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na

n| svíčky stearinové apsrafinové. Továrna všech druhů leštidel a mazsdel na obuv, olejů

8 a mazadel na vozy a.stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na
3! prací mýdia a krystalovanou sodu. Raffinerie miner, olejů

-v MladéBoleslavi.
NH

jaj u an
a doost dněintoenánvondabém o o

Za dárky vánoční' sesola
skvostně vázaná díla básnická,
A beletrie, cestopisná atd., alba

aa pohl,ednice nejjemnější drahy kašsst dopis. papíru, stavebnice, obrázk.
a pohádk. knihy pro dítky, atlanty, globy, v nejhojnějším výběru doporoučí

knihkupectví B. E. TOLMANA
v EHradoiKrálové.

Obrazy českých mistrů ve skvostných rámeích.
Kalendář paní a dívek 1901 K 240.

r pyirir l ml TrT BONEKOMORAREO SROHH 1KORNAROOEUDOÝPR RDO0 PE SPOOVOYnémnáníT R nl Př ným“ y

o i OSNOVĚ ár

Déli Pán Běh, doplním dne 5. ledna
80tý rok stáří; proto prosím své pl.
tit.: bývalé alomny za kněžské Me
mento, a kdo by mné svoupřemilog

Do Hradce Král, a ali!
Po odbytí odborných skoušek, pochvslným

uznáním sl. cís. král. nejvyšší stavební komisse

významenených dovolujiel o přízeňprositi,jímám veškeré práce v obor můj spadající.
Mimoto: Kdo chceš skonšky = ně

kterých odborů stavebních složiti,obrať oa Ď avěrou nA mne.
V úetě známé

J. A. Holinka,
els. král. místodrž. zkoušený podnikatel staveb

a stavební znalec.

E A A ká Babě bak atkkuébdlkké btektudhladu udokuítfkdněMt btlněníJuthěé dkg

Ph. Mo. Morvsk
NARARV

„© Kukleny, ©

drogueria, roba -sodové vody, U- Děa lihovin 5 :
svým velectěn odběra

přeje telům a o eivoůna

šlasíný A radosíný es
+ nový rok!
Doporučuje se do jejich další

přísně.

LEVYLYUKPLYVT

továrna na piana
pianina, harmonia evropské i americké soustavy a varhany

AL. HAGO LHOTA
v FHradoi HXrálové.

Sklady pod vlastní firmou: Královské Vinohrady, Karlorátřídač. 8, ve Výdní . Salesianer
PR* gosse31,vBrně, Orelskáuliceč. 7.Ilastrovanécenníkyzdarmaa franko.“Bj

PETR KOPAL A. SPOL.
v Hradci Králové.

doporučujeskvostné gázová látky, krajky "i "pontlo,vějíš, plsové. tltaky,
Entré pláštěnky,hedv. šály, rukavice,pánské plesovékošile inakrčníky.

Najisí a vydavatelPolitické úruástve tiskové v Hradci Král. —Žvdp. nidakiřKléie L Vokejda-Prodcdský.—Fekom Wlěk-Eihuszaray 7lenáí Ak.



VA
P. T. pp. čtenářům.

Zohajujíce- VII. ročník „Obnovy“ dnes
ve východních Čechách týdenníku nejrozšíře
nějšího, slibujeme, še bude i na dále naší
upřímnou snahou „Obnovu“ | svelebiti aby
rosšířením obsahu a prohloubením látky do
státi mohla všem povinnostem které na vášně
d věcně redigovaný týdenník se kladou.

» Obracíme se tedy 8 prosbou na P. T.
pp. členáře, aby nám přízeň svoji zachovali
a sároveň aby nás v obraně práv a hájení
potřeb a požadavků českého lidu, jakož i 80
síláním všeobecně zajímavých zpráv a získá
váním příenivců a předplatitelův, podporovali.
-Nové adresy, na něš by se „Obnova“

saslati mohla, byly by nám svláště nyní ví
dány. —- V hostincích a kavárnách ať žádají
naši přátelé časopis náš, což dobře přispívá
k jeho rozšíření. — P. T. páni adresáti,
Jjémějsme„Obnovu“poslalinaukázku,pak-li
ji sami odebírati nemíní, nech“ laskavě upo
sorní na ni své známé. —

Zároveň upozorňujem na. inserty v „Ob
ově,“ aby se naši přátelé ve svých potřebách
Ma obchodníky wu nás inserující obraceh
a všdy na list náš se odvolávali. Tím za
jiste se inserty rozmnoší.

Růsmé směny v adresách provedou se
během 1. m. a proto prosíme, aby kašdý, kdo
svoji adresu posměnili chce, nám to ještě
savčas oznámil, prve neš se budou nové ad
resy tisknouti.

Na rozhraní dvou věků.

(Dlevánočníhopon lista discésekraověhradecké.)

- Století devatenácté převzalo smutné ja
kési dědictví od století osmnáctého. — Ku
konci století osmnáctého žilo mnoho lidí,
kteří v srdci svém nepokojném od Ježíše
Krista odpadli a jemu božskou čest odepřeli.
Přemoozí neměli dosti na tom, že sami ne
pokojem“a nejistotou naplnili duši svou, -ale

"asilovali o to, aby i jiní, ba aby veškerý svět
zavrhl Ježíše Krista čilí aby přestalo kře
stánské náboženství. Mezi nimi vynikali zvlá
ště francouzští bezbožníci a obzvláště Voltér,
kteří vydávali knihy a spisy plné posměchu
a rouhání se i saméma Ježíši Kristu. A po
něvadž obzvláště církev katolická povně a
nezvratně držela a hlásala víru v Ježíše Kri
sta, Syna Božího, jak ji od svatých apoštolů
přijela, šířili tito bezbožníci obzvláště nenávist
církve, proti která Voltér štvával slovy: Vy
hlaďte tu zlopověstnou.

Jako mikdy nebyli národové, i když ja
konsi vzdělanost měli, dokonale blaženi, dobří
a velici, dokud nepoznali Ježíše Krista a ne
počali žíti dle jeho zákonů, tak přivalilo se
vždycky hrůzné neštěstí na národ, který poznav
Byna Božího, jej zavrhl. To 80 stalo hned
z počátku národu židovekému, na nějž přišla
krev Syna Božího, tak že po děsných bonřích
a zhoubné válce, po neslýchaném utrpení a
krveprolití rozmetán byl dle předpovědi Páně
mezi všecky národy. Podobně dolehla raka
Páně trestající na národ francouzský, jejž
besbožníci u veliké části k zavržení Ježíše
Krista přiměli. Povstala revoluce, bouře kr
vavá, zhouba a spousta neslýchaná v nešťast
né té zemi.

Avšak bonře ta zatřásla všemi ostatními
národy. Století devatenácté počalo hrůznými
valkami a utrpením národů evropských, a ne
věra francouzská drala se do všech zemí
v mysli vzdělanců. A to byl ten odkaz, to
dědictví, které století osmnáctá zanechalo de
vatenáctému. A ačkoliv po přemožení fran

V Hradci Králové, dne 4. ledna 1901.

couzského císaře Napoleona I. panovníci ostatní
Bohu i mezi sebou slib učinili, že budou chrá
niti křesťanství a víru v Ježíše Krista, nesta
lo 86 tak, ba eplše naopak.
-© U nás v Rukoosku pracovalo se také

jiš v 18. století zvláště pomocí tajných spoečností ku vykořenění víry v Ježíše Krista
Syna Božího a mnozí byli jen oa oko katolíci,
jinak však buď úplně nevěřící, a nebo k Synu
Božímu lhostejní lidé, z nichž mnozí podloudně
a potají téhož, co se ve Francii stalo, i v Ra,
kousku dosáhnooti chtěli, totiž vyhubení ka
tolické církve, té církve, která jako skála
vždy pevně stojí při božském svém Spasiteli.
Dařilo se jim to dosti. Povstal totiž obzvlástě
za panování císaře Josefa II. tak zvaný jose
finismus, to jest snsba, aby církev co možná
nejvíce podrobena byla moci světské a ne
mohla svobodně a vydatně na lidstvo působiti.
Kdežto nekatolíkům dána byla toho času svo
boda, rašily se katolíkům domy duchovní i
kostely a prodávaly se statky a věci draho
cenné z kostelů i jinověrcům. Kdežto nekato
líikům přicházeli kazatelové třebas i z ciziny,
byli katolíkům kněži řeholní bráni a potlačo
váni, a což obzvláště pamětihodno jest, nebyli
katolíci rakouští toho času opravdu členy
církve katolické, poněvadž nesměli biskupové
volně si dopisovati s hlavou církve, s nástup
cem Petrovým a zákony církve své se sprá
vovati, nýbrž stali se jako úředníky, služební
ky a vykonavateli vůle moci světské, což
ovšem Kristus Pán tak neustanovil. Z toho
všeho následovalo seslabení náboženství kato
lického v našich zemích a sesílení tajenó ne
věry a odporu proti Synu Božímu.

Katolickému náboženství, jaké z toho
povstalo, říká se „rakouský katolicismas“.
Církev stala se jakousi slažebníci státu, který
ji k toma užíval, sby lid světskou moc ochotněji
poslouchal a v pořádku, jak si ho stát přál,
údržen býti mohl. A proto lid z vůle světské
moci učil se katechismu, ale do hlav vzděla
ných drala se úprkom nevěra, pod jménem
osvícení.

Tak dospělo se až k roku 1848. — Hned
v století patnáctém a šestnáctém, když nové
víry povstaly, počali panovníci mnohých zemí
zcela neobmezeně bez ohledu na vůli lidu
vládnouti a šlo to v nekatolických zemích
tak daleko, že pán poroučel lidu také, že
musí mít náboženství jaké on má. Odté doby,
co povstala roztržka v náboženství, nchvaco
vali páni čím dále tím více moc nad lidem
poddaným, a v mnohých zemích obzvláště ne
katolických to došlo až tam, že lid maloměst
ský a vesnickýbyl nejen porobcemale i vlast
nictvím jeho, ba i — jelikož pán lidu i ná
boženství dle vůle bral nebo vnutil — duše
lídu stala se mnohde vlastnictvím pánů. Byl
to strašný následek odpada od církve kato
lické, kterážto vždy hájila a hájí důstojnost
Jidskou a osobní svobodu — ovšem ne bez
úzdnost — i najnižšího a i panovoíkům zákon
Kristův a odpovědnost před Bohem hlásá.

To neobmezené panování zalíbilo se však
i katolickým pánůma vladařům a bylo tedy
v mnohém ohledu mnohde udrženo až do ro
ku 1848. Národové chtěli svobodu, hlásili se
k ní i násilím i vzpourou, ale vzpoara ta v
národech Ježíši Kristu již odcizených směřo
vala i proti náboženství, jehož světské vlády
— Bohužel — k udržení lidu na uzdě ph
a tudíž tu pneblahou myšlénku v národec
vzbudily, že učení Ježíše Krista jest proti
pravé svobodě. A tak se stalo, že propukl ve
všech říších, ve všech národech veliký blad
devatenáctéhostoletí, jemuž se říká liberalismus.
U nás se ma dává pěkný název svobodomy
aluosti, ale jest to učení, které hlásá, že člo
věk je neobmezeně svoboden, latinsky „liber“,

ovinen říditi se ani zákony Božími. Není to
Již jen odpad od oěkterých nauk Ježíše Krista,
jest to úplný odpad od Boba, nové pohanství.
A ten liberalismus — ten odpadiod Boba —
dostal se i do Rakooska. Roku 1868 vyhlásilo
se Rakousko za stát bez vyznání, liberální.

Znsertyse počítají lem,
Obuovevychásív pátek o poledne.| ROčmk VIL

Liberální zákonodárci zřídili dle liberalismu
— bez obledu na Boha — všecko všude ve
státě.

Ale zapomněli, že nebylo ještě říše ani
národa, aby odpadl od Boha — bes trestu. Ja
ko v starém zákoně a brzy po z mrtvých
vstání Páně národ israelský, když od Boha
odpadl u když Ježíše Krista Syna Božího za
vrhl, pohany ztrestán byl, tak za dob nyněj

„ších trostání jsou národové novým pohanstvím,
do kteréhož je ženou jistí učení, bohatí a ve
licí tohoto světa.

Nemohu vypočítávati všecky ty metly,
kterými nové pohanství šlehá národy. Ale tolik
ví dnes každý, kdo jen poněkad se životem
národů obeznámen jest, že jak jednotlivými du
Šemi, tak i celými říšemi zmítá nepokoj.

Nepokojné, nešťastné jsou duše učenců
bez Ježíše Krista. Nevědí, co je pravda; neji
stota rozžírá srdce jejich. Nepokojní, nešťastní
jsou, kteří nedbajíce na Spasitele svého a na
Boha vůbec, rozpálili se žádostmi slávy, bo
hatství, rozkoší; nepokojní jsou, když jich uko
jiti nemohou a nepokojni jsou, když je ukájí,
poněvadž přece při tom všem cítí prázdnotu
a pustotu duše své.

A právě tyto rozplameněné žádosti pů
sobí, že jeví se nepokoj v životě národů vůbec.
Boj jakýsi o požívání a chléb vede se nyní
v národech novým pohanstvím od zákonů Bo

ožích odvrácených; boj vede se o slávu,
boj vede se o nadvládu a panování. Povstává
člověk proti člověku, strana proti straně, ná
rod proti národu. Nepokoj prochvívá celou spo
lečností lidskou; a i naší říší — druhdy ka
tolickon — zmítá nepokoj, o kterém mnozí se
domnívají, že to je nepokoj horečkou až k smrti
nemocného. Bez trestu neodpadá se od Ježíše
Krista, a více bývá trestán, kdo poznaným Je
žíšem Kristem a poznanou církví jeho pobrdl,
než ten, kdo jej a cirkev jeho ještě nepoznal
a nepřijal,
-A v tomto všeobecnémnepokoji opouští

nás století devatenácté, od kterého tolik světla,
blaha a pokoje se očekávalo. To jest to dědictví,
které toto století zanechává dvacátému; 8 pře
svědčením, že tak, jako to nyní v duších, ří
ších a národech vypadá, nebude to moci zů
utati, loučíme ge 8e stoletím zmírajícím, 8 tou
hou po něčem novém, co by ztracený pokoj
přineslo, vstupujeme do nastávajícího.

Jedna věc však blaživou jakousi nadějí
naplňuje nás. Jako při konci století 18. pro
pukl v části lidstva odpad od Ježíšu Krista a
s tím ematným dědictvím vstoupili národové
do století 19., tak zase právě nyní veliká část
lidstva8 novoujakousi živostí vrací se k Je
žiši Kristu Synu Božímu. Právě nyní ku konci
tohoto století na povrch proniká přesvědčení,
že všeho zla a nepokoje v národech příčinou
jest odpad od Ježiše Krista a jeho cívkve;
právě ka konci tohoto století v každém ná
rodě úsilovně pracují katolíci k tomu, aby vymí
těno bylo odevšad záhubné novopohanství a do
života i zákonů vrátil ee Ježíš Kristus.

Právě posledního roku tohoto století pře
kvapeni byli novopobané něčím, o čemž před
padesáti neb i méně lety mysleli, že to nebude
nikdy více možno. Tam v Říměnastolci Pe
trově sedí stařeček vetchý a po celý rok pu
tají tam zástapové lidí ze všech národů, aby
tak vyznali, že věří v Ježíše Krista dle učení
Petrova nástupce, dle učení apoštolského, ka
tolického.

I z naší vlasti odebrali so tam přemnozí.
T biskap váš s pomocí Boží tak učinil. Nebu
deme mnoho vypravovati o tom, 8 jakou otcov
skou láskou byl přijat od Otce křesťunstva.
Nebudeme se šířiti o tom, jakými slovy Lev
XLiI. vyjadřoval lásko k národu našemu a jak
ujišťoval, že si ho váží. Tím méně budeme lí
čiti, jak svatý Otec miloje biskupy a jak jest
ochoten zastati se jich proti všem nástrahám
a pomluvám, a s jakou bolestí litaje, že v tak
mnohé zemi první slovo vedon nepokřtění a
pokřtění novopobané nejen snad ka skodě církve,
alo i na zábubu národů, říší a trůnu. Ale to
všem diecósanům budiž ve zoámost uvedeno,



že ten dobrý nejen šedinami otáří, ale i uče
ností, zbožnosti a otnostmi ozdobený oteo náš
všem v diecési své apoštolské pože udě
loje, obzvláště pro poslední hodinku smrti.

Ndp. biskup líčí pak dojmy veřejné au
dience těmito slovy: Co pak zvláště ještě při
pomínám, to jest to, že jsem byl přítomen
v chrámu avatopetrském, kdož kolem dvanácti
tisíců Jidí a jásotem bledělo svatěmu Otci vstří
kdyš se tam objevil. Oči mé zvlhblyslzamipřl

tom velkolepém zjevu, když Čechové, Němci,Rosfni, Vlaší « jiní, každý jazykem svým, ale
jako jedním srdcem s takovon láskou a nad
šeností pozdravovali nástupce avatého Petra.
Co-8e v duši mé té chvíle dělo, nelze .
Tolik jen řeknu, če mne nchvacoval tento
obraz té světové církve, kteráž každému ná
rodu k síle jeho zvláštní pomahbajic všecky
bratřími a syny jediného Otce činí. Bylo to
nejen vyznání: Věřím v jednu všeobecnou
církev, ale bylo to i volání: Já miluji tuto
drahou církev svou a její nejvyšší hlava. A
pak jsem si vzpoměl na vlasť načí, na Rakousko
a tázal jsem se sám sebe: Proč tak nejsou
bratřími národové říše naší?

A co srdce mi odpovědělo, uhodnete ber
pochyby sami. Nové pohanství je toho pří
činou. Timvíce však cítil jsem se povinna na
hrobech svatých apoštolů Petra a Pavla a u
oltáře svatého Václ:va v chrámě svatopetrském
odporučiti vás všecky vroucnou modlitbou mi
Josrdenství Spasitele našeho Ježíše Krista. Tím
však byl jsem též posilněn v naději, že i na
dále bude žíti Ježíš Kristus v srdcích lidí. To
nové probuzení životakřesťanskéhov národech
katolických zajisté jest poukázáním na to, že
dvacáté století ještě více duší k něma přivede,
a že v mnohém ohledu vrátí se pokoj do duší,
národů a říší,

Ó kéž by nadarmo nevolal svatý Otec
v posledním listopadovém listu svém, že po

moci může ne Ježíš Kristus, jeho učení,jeho zákon, jeho vážnost. Ó kóž by tedy poro
suměli všickni, jichž se to týká, slovům pečli
vého Otce křesťanstva. Kéž by porozuměli
tomu obratu, který začíná se ukazovati mezi
katolíky, obratu k Ježíši Kristu. Kéž by už
jedenkráte aspoň rozvážnější muži přestali se
třásti před slovemklerikalismus, který nám
ničím jiným není, nežli tím, co jsme právěsly
Šeli, totiž napravením neblahých následků od
padu od Boha a spoust liberalismem spůsobe
ných pomocí zákonů a zásad Ježíše Krista,
bez něhož není pevného řádu ve společnosti
ani pokoje. Aspoň tedy s nadějí, že budoucí

stolotí tomu porozumí, vykročme ze století tooto.
Až potud pastýřský list, k němuž dodá

váme. Kéžji náš český národ pozná z dějin svých,
že upřímné vyznávání pravé víry Kristovy do
dávalo lidu našemu nezmarné stly vbojích za
své bytí že odpad od katolictví byl vědy těžce
zaplacen. Kdyby celou naši českou veřejnost a
hlavně vůdčí politické kraby prochvívalo oprav
dové náboženství, měli bychom tolik obětavých
a ryzích vlastenců, že by se žádná vídeňská
vláda neodvážila vejíti v boj e lidem mravně
silným. Nahlédnou-li jednou naši lidoví poslanci,

FEUILLETON.
V noci novoroční.

L.

Slepec.

AC žije veselí! Nechť číše se pění! Naše jest
budoucnost, náš svět je celý. Rozkoší znavení
provoďme starý rok, rozkoší vzpružení zdravme
rok nový! ...« Tak hlasy'blaholí v skvostném
paláci. — Vína se perlí v číších, jež zvoní a bar
vani hrají. Stoly se pobnuly, třpyt světel skotačí
po zlatých příborech, na mísách stříbrných se
klouže a tříští, Ach, dívčí smích to, či hudba to
zvoní . . 2 Jásot tu zavznívá, burácí, břímá ...

„ V kamenném sloupovísešla se bostů družina
skvělá, řády na prsou, bez vrásek čela, — na
stech bujný smích! Plýtvá se bohatstvím, pýchoua vtipem...

Však skvosty nejkrásnější — útrpnost, láska
a soucit s ubohým — zdaž aspoň dnes vešly
vtysíně.... ..? Aspoň na samém sklonku celého
století vosvěty a lidskosti... .«l

Nevím, ach nevím. ..1
Suchý list zavátý hříčkouje větru...
Rozmarem zavál sem osud ku vratům pa

láce — stařečka slepce. Ne, — jeho starý pes
ho sem zavedl veden jsa pudem a lákán vůní a
světlem,

Bloudili den celý, jek Ahasver pouští. lakoty,
pýchy, svárů a běd, — bladovi u večer usedli
u brány zámku.

Nádherná novoroční noc prostřela tiše svá
křídla nad parkem bobáče a vesničkou v údolí.

„ Jen bledé bvězdičky hledí tu na ně — jak
tito ubozí čekají marně — staří dva přátelé —
a jejich stín.

O lásce, přátelství, o čalbě, klamu lidí snad
by vám pověděl slepý kmet mnoho — — vša M

že náboženské přesvědčení jest lidu českému
Pokladem srovna tak drahým jako národnost,
6 budou-li ctíti a pěstovati tento posvátný cit,
budeme šikem nezdolným proti nepřátelům
všem a století nové bnde rozvojem národní síly.

SAA.

Dopis z Prahy.
V Praze, 2. Jedna.

(Zliteratury.—Novýadresář.—Pražskéchrá
my. —Oficíny různýchstran pod jednoustřechou.

Literární trh pražekého letošního podzim
ku zůstal proti letům předešlým velice chu

dým. Zahájeno be sice sešitové vydávání některých literárních spekulací, meri něž náleží

vpřední řadě nakladatelstvím Vilímkovým vydávané „Devatonácté století slovem i obra
zem“, jemuž však jest vytýkána nepůvodnost
a více vad, jakých ee má firma, požívající
renomé závodu Vilíinkova,ve vlastním již záj
mu úzkostlivě vystříhatí. Při nakladadaleké
horlivosti této firmy také litovati sluší, že při
své modernosti dala se strhnooti k odětovné
mu vydávání překladů dávno přežilýcha v naší
dobu paprosto nevhodných Herlošovýchsplsů
„Jan Žižka“ a „Jan Hus“, jež se cpou nyní
za padesáte skoro let po svém původním vy
jíti, nynější české mládeži. To namůže panu
Vilímkovi chváliti ani nejschovívavější liberál
neboť takovéto bezohledné nakládání činí po
krok bádání historické vědy zbytečným, coš

" moblo míti za následek, že by se historická věda proti tomu ohradila a panaVilímka
za takovéto literární podniky přísně pokáraja.
To by mn bylo zajisté velice nepříjemným,
kdyby seto na denní pořádek literárních roz
hovorů přivedlo.

Nejseriosnějším dílem, jehož vydávání
bylo ve právě minulém podzimku zahájeno,
jsou „Dějiny umění“, jež píše a nákladem

Unie“ vydání vinohradský farář, monsignoreFerdinan Lehner, odborník v ohledu tom na
slovo braný a o dějiny křestanského umění
v Čechách mož nanejvýš zasloužilý. Jeho re
dakcí a nákladem po celé již čtvrtetoletí vy
dávané časopisy „Method“ a „Cyril“ jsou vše
obecně ceněny a znamenají ve svém oboru
první dráhy v české literatuře.

Veledp. msg. Lehner | překročil již
sice ©šedesátku © ušlechtile a © blabovolně
stráveného svého věku, avšak přes to nachází
se na vrcholu svých snab a těší se doposud
zdravotním uílám, tak že můžeme doufati, že
právě započaté vydání souhrnu dlouholetého
svóho bádáníšťastně ku platnému a zdárnému
konci dovede, což mu sluší také co nejvřelejí
přáti, ano dilo jeho bude ozdobou české lite

ratory a věky přetrvávajícím pomníkom vlasteneckého, platného působení českého kněze.
* +

+

Král hl. město Praha ujalase před lety

za spolupůsobevípřsdměstek ch obcí vydáváníadresáře města hy a předměstí. Adresář
jest pra každé velké město jednou z nejdůle

kdyby o psu chtěl — pláč zdusí slova, zlomí
jeho vzlykot hned a vždy znova — vždyt zbyl
mu jediný v bídě a želu — přítel i sluha — a
temtenstín...

„ noci velebná, plna jsi stínů, Ó noci ta
jemná, ploá jsi krás!

Věk jeden umírá, drubý se rodí v hodinách
tvých.

Století nálezů a osvěty velikým zvalo se
samo; a přece dopouští, by v zimní noci čekal
tu nadarmo stařeček bladový — a jeho pes.

"kéž se zrodí jen v noci té velebné jak
Foenix století omladié znova, Století veliké souci
tem bojným a vroucí láskou. Láskou, jež dělí se
o sousto chleba, soucitem, — jenž břeje i němou
tvář; — blaženost se snese na zemí celou, jež
se pak promění v kýžený ráj.. .|

*
» »

IL

Na poslední stanici.

V špinavé krčmě společnost se baví. Ty
tváře osmahlé, zkslené oči, ruce samý mozol. —

A člověk tváře potměšilé, s nosem orličím

býti ujařmených,spjatých lidí...
Denubíhá za dnem, rok za rokem v mlbu

se ztrácí a bída stále, útisky se množí, — rány
pyšných, ziskuchtivých pánů, všdy bolestněji do
padají na plece ubohých obětí...

A když doba klidu, tu krčma se ploí —
jed hrozný otravuje srdce a duše — zaniká cit,
ztrácí se mysl — — jen jedna touha děsivá dří.
má v nitru ubožáků ...

»Krev, krev, pomsta, násilný převrat . . .«
Noc velebná vznáší se nad. krajem — v

krčmě výkřiky zoufalé prorývají otrávený vzduch.
Mužové pijí — a v chaloupkéch temných

Ikají ženy — pláč hladových, zanedbaných dětí

řitějších a nejpotřebnějších kníh, jež ce v
kročilých národech vydávají s největšípolit.
vostí, důkladností a bez ohledu na to, 00'80
sa ně nírží. Knihy toboto drahu kdyby se
darmo rozdávaly, konají své platné poslání.
Každá obec, která je vydává, musi spatřovatí
především svůj zájemv tom, aby vyšly a
aby obecenstvo nepletly, ale dobře a správně
Je informovaly.

Poslední, nejnovější adresář král. hlav.
města Prahy a předměstí vydán byl ve dnech
před -novým jrokem. Byl již potřebou velice
citelnou, neboť předchůdce jeho r. 1805 vyda
ný nepostačoval již dávno. Praha nachází se
v přítomné době ve varo a kvasu, „za něhož
se adresy v Praze a ve předměstích během
jednoho roku jistě ve 25 procentech změní a

romícbají. Proto při vydávání takovéto dů
ežité a drahéknihy má se postupovati s nej

větší úzkostlivostí, aby se obecenstvn nedo
stalo adrozáře zastaralého, protonepotřebného.

Když se právě vydaný nový adresář pro
blédne,tu jiš při povrchnímjeho prohlédnatí
jest patroým, že při sestavování jeho této“
úskostlivosti dosti pilně šetřeno nebylo. Nový
pražeký adresář jest knihou dnes zastaralou,
v níž byly by ge nalezly nesprávnosti, kdyby
byla již před rokem vyšla. Poukazujeme k to
mua příčinu toho shledáváme předovším v tom,
že tisk její nebyl příslušně prakticky mezí
celou řada tiskáren rozdělen, aby byl co nej
nověji pestavený adresář potomrychle během.
čtrnácti dnů vytištěn a obecenstvu odevzdán.

Doplňky a Opravy jsou v adresáři nepřípustné. Každý, kdo v něm hledá, spokojí se 8 prv
ním datem a je-li toto datum nesprávné, dopl
něk nikomu více nepomůže, neboť se každý
jiš ústně, marně se cestou dle data nespráv
ného namáhav. dověděl, co věděti potřeboval,

V novém pražském udresáři jest tolik
starých, neplatných adres a chybí v něm tolik
dat, že jest vlastně knihou zastaralou, jejíž
cena 16 korunjest mimo to cenou přehnanon.
Zastarnlost tato, ješ byla v Praze všeobecně
ihned postřehnate, se při něm rozhodně od
susuje, jsouc zajisté jenom následkem toho,
Ze tisk nového adresáře nebyl příslušně rychle
proveden. Tento nedostatek a pak předražení
ceny spůsobí, že nový adresář nebude dychtivě
rozebrán a že pražská obeo velmi brzy bude
ho prodávati jako veteš, třebas po zlatce, je
nom aby se ho zbyla.

Mimo to naplňoje každého podivením,
roč se v něm nacházejí českoněmeckéinserty,

kávě adresář ten jest úřední knihou obecní a
když obce, jež ho vydaly, mají jednací řeč če
skou. Vědyť přece obcím těm snad o to ne
šlo, aby v adresáří jejich byly ineerty něme
ckých firem a to také účelem adresáře toho
není. V nešetření naprosté českosti adresáře
toho prokázána byla slabost, již obcím s če
skou Jednací řeší za dnešních poměrů chválití
ani připouštěti nelze. :

+ „.
Po řada let jedná se v Praze o všemož

né restaurování tora bl. Anežky. O usku
tečnění toho stará se zvláštní epolek, jehož
chvály a podpory hodná snaha dospěla za
(E

tvoří budbu přišernou. — , ,
Století sosvícené« ustupuje v tetnno, —

století novému lid kráčí vstříc . «. «
V krčmě již ustává smích pustý; — přichází

žena otrlé tváře — rej nový nastává zas.. « ©
Stud dávno odtud již prchli, — cit ztápí se v hlu
binách otravných...

Divoká vášeň rozpoutá se prudce, — hlel
člověk zvířeti podoben jest; — obeň se zalévá
kořelkou dále, obraz tak brozný zjevuje senám ...

Přichází opět člověk Jiskrných očí, ten
pustý obraz zajímá jej snad.

»Soudruzi moji«, volá hlasem drsným, acelý
svět krásný kdysi bude náěl ©Ty naše zbraně
mocné jsou velmi, náš prapor rudý převrátí ten
světla

©»My nechcem Bohs, neznáme církev, — bla
hobyt krví dobudem si zas . . „s

A člověk s nosem orličím nalévá dále, —
spokojený úsměv pobrává jeho rty — »sřečníka«
zve do druhé jizby — kde šalba a klam slavíorgie...

s Z daleka hučí zvony temaě, truchlivě— —

.Ó století solávy«, osvíceným jsi zváno, ale
brob děsný následektvůj jest...

Kéž v době nové, pravda opět zazáří, a
nebe zamračené usměje se na tuto tvrdou zem...

Kéž člověk z bahna vymání se opět, —
kde spousta bříchů nevěry a běd, — kéž Ten,
Jeož učil pravdu znáti a láskou vroucí tento spasil
avět, — v tom novém věku více bude chápán,—
by spravedlnost, láska, vládla u nászase a člověk
poznal nezkalenépravdy třpyt...

Století nové, v rozmachu svýchkřídel po
jímáš opět celičký ten svět; — vítáme tebe s ne
dějí tou přece, že kříž zvítězí napos
sled... p

Abis M. V. Prosečský.



dnešních dnů až tak daleko, šese -jiš s re
„etasrací gotického klášterního chrámu, jenž
do nedávna sloužil za skladiště či dílny, za

o. 9 potěšením to zaznamenáváme očeká
vajíce.: že se-také brzy s obnovenímchrámu
ov. Václava pohne,
: -V Žiškově právě v gotickém slohu bu
dovaný chrám sv. Prokopa pokračuje rychle
ke svému nedalekému okončení a nyní zaji
sté še záhy dojde k tomo, aby také zahájena
byla intensivní starost o zbudování poměrům
odpovídajícího kostela v Holešovicích, kde
vzrást populace po příslušném tam chráma
hlasitě volá. .,.

Pozorutodným jost, že Prahou kolují a
houževnatě udržují se pověsti o finanční tísni
„Kadikálních Listů“, jejichž patronům se po
dařilo se svými myšlénkami v zemích českých
prorasiti. Pánové ti vyplouli za zlatým rou
nem na velikých korábech, ale uvázli s ními
na mělčinách svých programů a cílů tak, že
volání jejich široké massy národa zrovna tak
nedbají, jako si nevšimají poblistických snah
strany realistické. Přes obě tyto frakce valí
8e proud veřejného mínění v před, tak že tisk
jejích oživuje a ruchem naplňuje pouze tiskař
ský závod páně Beaofortův, jenž pod střechou
svou dovedl soustřediti na jedné hromádce
vodu i oheň. Ochotně slouží radikálům, jejich
odpůrcům realistům a od obou nepáviděným
mladočechům. Radikálům tiskne „Radikální
Liety“, realistům „Čas“ a Mladočechům „Če
skoa Revui“. Jest to za našich pražských po
těrů zjev nanejvýš zajímavý jak pokud se
týče pana Beanforta, že se přes tolik různých
směrů dovede přenésti k ochotné jim službo
volnosti i pokud se týče stran, jež svorně pod
jeho hostinnou střechou vyrábějí své časopisy.
Pan Bezafort chová patrně nějaké kouzlo, jež

dovede BoronY časopisů těch pod jednou střechou udržeti. Jední mají za to, že kouzlem
tím jest odvážný úvěr, jehož se časopisům těm
u p. Beauforta dostává a jiní zase obdivují
páně Beaufortova obchodního ducha, který jest
tak nad poměry povznešen, že jest mu docela
jedno, komu a čemu slouží.

Kam ho to časem dovede a jak se tím
rozháraným veřejným poměrům prospěje, jest
ovšem otázka velice lechtivá, k niž dříve ne

bo později jistě velice překvapující odpověďzávan

Drobná obrana.
Pán Řádek chce důkasy. Uvedlijsme

v 50. čísle „Obnovy“ několik dokladů z histo
rika Janssena o nemilosrdnosti Lutrově ka
povetalým sedlákům německým r. 1524. Na

li jsme: „Later nejdříve ve jménu evange
ja sedláky štval proti knížatům, když pak vi

děj, že selský lid jest poražen, obrátil svou
nevymáchanou hubu proti selskéma lida, je
nom aby se zalíbil pánům, kteří jeho novému
náboženství pomáhali na svět“. Pravdivá hi
storie znamenitého dějepisce Jansena rozčílila

AT ze Siona“, takže napsaly proti naší loŘáloe hroznědlouhý článek, ve kterém „porazi

n vydání Jansenovo kronikářempanem Janemeníkem rytířem z Bratřič, jenž píše o porobě
selského lidu v Čechách v době reformace. A
kdyš „Obnova“ pau Sadektak chytře porazil
a náležitě jí dle vzoru „muže Božího“ vyčinil,
volá slavnostně: „Vybízíme „Obnova“, aby
uvedla jediný jen výrok aneb skutek Luthe
rův a jeho přátel, jimiž by se bylo štvalo ku
povstánínebo něčemu podobnému“, Posloužíme
panu Sádkoviněkterým. Luter kázal: Vše
obecné zničení všech klášterů byla by nejlepší
reformace, neboť kláštery křesťanství nepro
sptvají a možno se bez nich obejíti.. . Přál
bych si, aby moje učení nebylo pouze spůso
bílé ku zničení klášterů, nýbrž přál bych si,
aby již všecky ležely v rumu a v popeli“
(Janssen I. 460.) Sedláci si dobře povšimli to
hoto „vlídného“ upozornění a také na kláštery
šli, ale když byli 8 nimi hotovi, volali: „M
nechcemn jenom klášterů a bradů dobývati,
my chceme též do měst běžeti a pány se stá
ti“ (tamtéž 486.) Všichni vrstevníci prohlašo
vali Latra přímo za mravního původce toboto
hrozného povstání salského a Ulrich Zasius

pře p. př.: „Luter, tato morová rána a nejorší ze všech amrtelníků, uvedl celé Němec
ko v takové znření, že to každý musí za klid
a mír považovati, jestliže zrovna v okamšiku
pepřichází o život“ (Tamtéž 486.)

Podali jeme panu Šádkovi jen očkolik
šádaných důkazů, ale jeme jisti, že je zcela
klidně sažije, svým věrným nesdělí, nýbrž vy
táhne zas nějakou kroniku a bude katolicismu

příšítati to, oo páchali špatní lidé, ať to katoíci anebo protestanté. Jest to obvyklá prakti
ka pana Šádka, že nedokazuje, nýbrž zavádí
pozornost na jinou etranu,

Pan Hasařík se zná. Naveřejnéschůzi
v Brně prohlásil p. Masařík „klerikalismas za

Bkůdce české věcí“. Věříme p. Masaříkovi, že
klerikalismoe někdy může českou věc poško
diti. Moravský jeden kněz n. př. umožnil panu
Masaříkovi, bývalému nčitelskému mládenci,
že vystudoval filosofii na université a že může
nyní „vychovávati“ v universitě naši mládež
v docho „bumanity“. Kdyby nebylo klerikalis.
mu, nebylo by Masaříka a dra Herbena, jenž
vystudoval též v církevním studentském kon
viktě v Brně. V tomto případě klerikaliem
bezděčně národní české věci uškodil a pun
Masařík nemusí se ani mnohými slovy k tomu
dohlašovati. Každý mu v té příčině věří. Dnes
není nikomu tajno, že prušácko-židovský realis
mus svým neustálým štvaním proti všem, kteří
učení proroka vinobradského nevyznávají, Jest

Politický přehled,
$ 14. +Wiener Ztg.« uveřejnil hned šest

císařských nařízení dle $ t4+ jež obsahují: Za
tímný rozpočet pro první polovinu r. 1901, účetní
závěrku za rok 1go0, prodloužení platnosti pro
Terst a obec Mugii r. 1Bg5 vydaného zákona a
osvobození od daní a poplatků, jakož i zákona
z r. 1893 o osvobození obchodních lodí od daní,
dále zákona o státní doteci pro meliorační fond
na rok 1gor a zákona o státním přispěvku pro
dunajskou paroplavební společnost na 1gor. —
Tato nařízení provázena jsou delším výkladem,
v němž se praví, že zatímný rozpočet vyřízen
dotčeným způsobem na šest měsíců jen proto,
poněvadž prý dle »známých zkušeností« bude snad
projednání rozpočtu trvati v poslanecké sněmovně
delší dobu. Dále se praví, že k posílení pokled
ničních hotovostí bylo třeba pojmouti v zatímný
rozpočet zmocnění ku provedení neuhraženého
dluhu až do 50 milionů korun pro případ nutné
potřeby. Ačkoli bylo lze dosud vyhnouti se po
dobným prostředkům, přece jeví se prý už nyní
potřeba sáhnouti k půjčce již z opatrnosti.

Z německého blázimce. V +Deutsche
Ztg.« provádí už sylvestrovská nálada, ovšem tro
ch. předčasně svoje rejdy. Jakýsi epolitik«= odpo
ručuje tam na odstranění krise nynější následující
prostředek: Jestliže Čechové zahájí znovu obstrukci
nechť se ihned říšská rada rozpustí; císař mani
festem k národům rakouským pak prohlásí, že
ústava v Čechách a na Moravě se dočasně zrušuje.
Hned na to se vypíší nové volby, sle toliko v o
statních zemích, kdežto Čechy a Morava na říšské
radě zastoupeny nebudou, Zákony, na nichž se
Hšská rada usnese, pro Čechy a Moravu. platit
nebudou. Zároveň pak se začne vytloukat ráznými
prostředky z českých palic obstrukční nálada;
tento stav potrvá tak dloubo, pokud Čechové ne
změknou. — Ejhle, německá skultura.«

Srbsko. Přišlo se na stopu vojenského
spiknutí příznivého pro nový režim. Milána. Vy
socí důstojníci onu spiknutí osnovali,

erná Hora. Následkem častých potýček
na hranicích tureckých zřídila černohorská vláda
v Bobotvogroblji zvláštní komisařství, jehož správa
svěřena jest vyššímu důstojníkovi,

Švédsko. Po příkladě jiných států evrop
ských míní i Švédsko zreorganisovati svoje vojsko.
Finanční ministr za tím účelem předložil návrh
zákona na vojenské předlohy ve výši 22.350.000
švédských korun.

álka v Jišmí Africe. Zprávyz bo
jiště ©znějí stále © nepříznivěji pro Angličany,
Jakmile pluk Dewettův přešel přes řeku Oranži,
byl Kitrchener neočekávaným úspěchem velmi pře
kvapen a počel ihned svolávati veškeré rozptýlené
sbory na kapské hranice. Ptes to že Kitrchener
poněkud sbory rozptýlil, tyto se spojily a téhnou
nyník jihu, kdež se k nim přidávají. holandští
usedlíci z Kapska, Vzbouření se šíří, neboť Boe
rové ohrožují již Kimberley a bcerští generálové
Delarey a Botha pronásledují anglický voj pod
generálem Clementem.

Válka v Čímě. Jak jsme již minule
sdělili, jmenovala císsřovna, když dvůr nalézal se
v Payonfu, patnáctiletého boche, jménem Tunghan,
novým císařem. Zároveň vydala zákaz nedávati
do veřejnosti tuto zprávu. Nový císař přijel ihned
do Singanfu. Má se za to, že císař Kvangsu ob
držel dovolenou navrátiti se do Pekingu. Císař
Kvangsu zpravil prý své přátele o reformní fpráci
a žádá od ních podporu. Oznamuje se, že evrop.
ské vojsko v Číněnení sto zažehnati pravé zlo,
neboť skuteční vinníci rozutekli se do hor a ně
mecká pomsta vykonána toliko na nevinných čín
ských proletářích.

Z činnosti katol. spolků.
Jodnota katol. tovaryšů v Hradci

Králové pořádá v neděli dne 6, ledna 1901 říze
ním dp. vicerektora D. Orle, docenta círk. zpěvu ve
dvoraně „Adalbortina“ vánoční hru: „Narození Páně“,
Zpěvobra ve 3 dějstvích, Veršem napsal dr. M. Kovář.
Hadbo složil ředitel J. Zelioka. Orkestrální průvod
obstará divadelní kapela operní společností pí. Elišky
Zollnerové. Začátek přesně. v Ď hod. odpol. Konec o
7. hodiněHra pořádá so letos pouze jednou.

Národní Jednota katolických paní
a dívek v Pardubicích pořádádne 6. t. m.
měsiční schůzí, při níž přednášetí bude vp. Jan Čeroý,
katecheta s Hradce Králové o thematu: „Na prehu
XX. století.“

Katel jedaota v Luší konatibadescbůzi
v neděli, dne 6.t. m. Přednášeti bude p. Vob. jda
Prosečský, redaktor „Obnovy“ otbematě: „Nábožea
ství budoucnosti“..

Z jedmety katol. tovaryšů v Přiby
slavi. Letošní slavnost Vánočního atromka, pořá

daná v neděli 23.progince večer, vydařila se dobřa.Sešlo se na ni od P.T. pp. členů a příznivců Jednoty,
44 sl. 12 kr. Podělovány dítky členů a 8 dítek no
členů. Vip. předseda nacvičil s nimi koledu ze staro
Českých písní rorátních, kterou alavnost zahájena.
Potom přednášely dítky básně, zpívány vánoční pleně

spo promlově p. předsedy nastalo podělování. Vánočky, jablka s ořechy, menší části šatstva a školní

potřebypotěšily k Milou zůstane památka natato slavnost účastníkům všechněm. Toť také kus do
brého působení katol. Jednoty.

Z Parduble se nám píše: J. M. nejdůstoj
nější pan biskup náš, ráčil dobrotivě achváliti volbu
dp. P. Fr. Prokůpka, za duchovního rádce katol. nár.
jednoty paní a dívek a zaslal jednotě 20 K a nikoliv
10 K, jak mylně bylo udáno. — Dne 30. m. m. ko
nali sdesoc. demokraté jveřejnou schůzí čen, jejíž
následekbyl, če hned 10 žen přihlásilo se za
členy katol. spolku paní a dívok, tak ž>
nyní čítá epolek 200 členů, — Jak vidět, činnost
čerrených občanů netáhne!

Zprávy místní a z kraje.
Konferenční řečiv Hradel Králové.

Na sklonku minulého věku dne 30. a 31. prosince a
začátkem nového století dne 1. ledna konal ndp. bi
skup konferenční řeči a příměřenépobožnosti ka pocté
Spasitele ve chráma Páně sv, Dacha vždy ve 4 hod.
odpol. ze hojné účastí věřícího lid. Zvláště druhů
řeč byla navětírena takovým počtom zbožného poslu
chačstra, žo nozbývalo prázdného místa. Všech řečí
náčastnilí se četní členové městské rady. Nejdůstoj
nější řečalk roz:inul na základě biblického podobenství
o marnotratném syna obraz duchových protinábožen=
ských proadů v minulém věku a vylíčil působivými
slovy nutnost návratu ku kříži Kristově, Bude-li všudy
ve všech povolaných činitelích stejný zápal pro pravon
osvětu, |ze doufati, že kýžený tento návrat bado ce.e
proveden v nedaleké době,

Osobní. Vdp. Fr. Tondl, c. k. professor ná
boženství na zdejší reálné škole a p. V. Ciibor, c. k.
prof, na téže škole povýšení byli do VII. hodnostní
třídy.GratalojemeI

Dary na „Adalbertinam“věnovali: vadp. ka
novník Pogort 40 K, vdp. prof. Tondl 20 K, vsdp.
ThO. Novotný, bisk, coromonář 10 K, vlp. děkan
Šiakora 20 K, vdp. farář Chaloupka 20 K, vdp. far,
Hora 20 K, dp. kaplan Náblík 6 K. Jednotě katol.
tovaryšů daroval opětně vsdp. kanovník Dr. Sovkap
10 K a vdp. prof, Tondl 20 K. „Zaplať Pán Bůh!“

Z místního odboru Národní Jed
noty Severočeské. Vzácnýmspolopůsobenímal,
dámského odboru Ústřední Matice Školské vybráno
bylo ve městě našem pro chndé děti české ve zněm
čeném území 206 K. Částku tuto rozvrhl výbor míst
ního odboru N, J. S. ve schůzi dne 20. prosince t. r.
takto: Zasláno do Lomů u Dachcova 95 K, do Da
bence u Králové Drora n. L. 20 K, do Zírce u Král.
Dvora n. L. 20 K, do Dobřan u Nového Města 20 K,
do Břežánek a Bilíny 10 K. Pro menšinu Vrchlabskon

mecbáno v záloze 20 K, do Lomů a Dobrušky za

kon ny budou za 20 K školní potřeby pro chudé děti.
—0 knihovnu ucházely ae celkem čtyři obce. Při
hlíteje ku místním poměrům a zvláště vřelému dopo
ručení jednoho ze sousedních olborů rozholl výbor
umístiti knihovnu v jedné obci.

Ve prospěch Ústřední Matice Škol
ské pořádají v neděli, dne 13. ledna 1901 místní
odbory její v Hradci Králové národní besoda ve dro
raně Besedy, o půl 8. hodině večer. Vstupné: O30ba
2 K, rodina 4 K.

Výstava obrazu V.Sochora „Srážka
Jízdy u Střezetle“ byla od 22. prosince1900
do 1. ledna 1901 navětívena 2830 osobami a bude
prodloužena do 10. ledna t. r. Aby znamenité dílo
to mohly si prohlédnouti nejširší vrstvy obecenstva
bylo vetapné 1. lednem t. r. počínaje sníženo pro o80
bu na 15 kr., pro stadenstvo, c. a k. vojeko u děl
nictvo na 6 kr. Z Hradce Král. bade obraz Sochborův
přímo dopraven do Prahy.

Dar. J. M. nejdňstojnější velepastýř náš ráčil
nděliti epolku sv. Vincence v Novém Hradci Králové
40 K, za kterýžto dar vzdává konference av. Auto
nína Ponst. nejsrdečnější díky a „Zaplat Pán Bůhl“

Dobročinný komitét dam kuslavnost,
„Vánočního atromku“ ve zdejším ústavé pro hlacho,
němé dne 23. prosince m. r. odbývané opatřil štrak
sové obleky pro 6 chlapců a dvoje kalhoty; 36 lokty
modrého barchetu na spodky, 2 klobouky; 7 polo
moldonových a 7 krysetových japlček pro děvčata;
10 zástěr, 6 velikých šátků, 60 lok. barchetu na noční
japl*ky a látky na záplaty, — Mimo to poslaly né
sledojící dámy ještě tyto dary: Pi. Anna Canrbová
6'/, m. barchetu, 3 m. látky na noční jopičky a 2
kniby pohádkové; pí. Marie Dadková jablka, ořecby
a fíky; 61, Adéla Eiglová 6 párů nátepníčků; pí. Bo
žena Franková 8 párů nátopníčků a 6 párů punčoch;
pí. Julie Ganzová 9 zástěrky; pí. Alolsie Janečková
8 m. barchetu; pí. Karolina Mahrlová 12 párů pu
čoch, 3 tacty kapesniků, obrázky, ořecby a cukroví;



, Anna Nováková 6 jemných kapesniků; pí. Albína

Řeptšová 11 kapesiků s G zástěrek; pí. Marie Slu
ková 4 páry nátepníčků a 4 páry pančoch; pí. All
běta Šandová 15 láhví sodové vody; pl. Aloisle Šen
trůčková 2 tucty kapesníků; pí. Pavlina Tolmannová
8 teplé japky pro děvčata, 12 obrázkových knih a 2
visitkové gratulace; pp. Dorchánek, Fiele a Šejnoba
darovali cakroví; p. Jlodřich Jelínek zaslal svíčičky
na vánoční stromek; p. AlbrechtMabiborg, továrník
ve Bmiřicluh, bednu vína — a p. Vojtěch Ráš ořechy
a fiky. — Dary na pevěsích zaslali: p. Jan Javůrek
10 K; pí. Anna Škabradové 10 K; pí. Marie Stelo
feldová D K; pí. Marie Yrabcová 4 K u ctěný pi
vovar zdejší 6 K. ——Správa ústavu vzdává jméóuem
svěřených jí chudých cbovanců všem šlechetným přá
telům a dobrodincům, zvláště pak ctěnému komitétu
dam activé díky a ubezpečoje, že vděční blachboněmí
příznivců avých povždy v modlitbách pamětlivi budou.
Zaplat Bůh]

Dar Rudolfima. Váženýpan továrník Kar.
Bcho'z se svou chotí Marií darovali sa příčinou své
svatby stříbrné edejšima ústava hluchoněmých 2 státní
obligace po 200 K, za kterýš dar dostalo 50 veliko
myslným dárchm a velikým příznivcům ubobých bla
choněmých od kuratoria ústava vejvřelejších díků.
ZaplatBů!

Divadelní společnost El. Zolinerovév
městském Klicperově divadle v Hradci Králové zůsta
ne zde až do 15. t.m. — V sobota, dne 13. t. m.
bade míti příjem pan kapelník Procházka, jehož
v pravdě umělecké výkony jsou všeobecně známy. —
K čestnému večeru tomuto zvolil si krásnou operu
„Troubadar“, při která účinkovati bude také oblíbená
umělkyně, sič. Hanna Divíšková z Prahy. — Dá ae
očekávati, še naše obecenstvo po zásluze snašivého
umělce odmění a v hojném počtu dicadlo navštiví,

Porotní období. Pro první řádnézasedání
rotní u c. k. krajského soudu v Hradci Králové,

nem 4. února t. r. počínající, byli jmenováni: c, k.
dvorní rada jako jpresident krajského soudu Norbert
Okeafas za předsedu, pak vicepresident krajského
soudu Karel Kvěch a radové zemakého soudu: Ant.
Koerber, Karel z Isakoviceů, Jaroslav Moravec, Karel
Rotter a Jeroným Bartheldy jeho náměstky.

Čermé perly hledala jakási Barbora Von
dráčková v noci novoroční na náměstí v Hradci Krá
lové. Přes dvě hodiny chodila kolem eochy Panny
Marie a ačkoliv byla chatrně oděná nenechala wo
přec od kolemjdoucích pohnouti aby šla domů. „Já
masím černé perly nalézt, tady je ztratila česká krá
lovna,“ tak volala ustavičně a nenechala se z práce
vyrašovat, — Žena ta často so objevaje v Hradci
a dlo zvláštního, výstředního počínání dá se souditi,
še jedná v návalu choromyslnosti.

Radikální politikom začalinovéstoletí
dva. mladíci, ubírající se ze aylvostrovskésábavy
v (hostinci „na Střelnici“ kolem hotelu „Merkar“,
Hádali ne, zdali by bylo lépe, kdyby so císař nechal
koranovati, nebo ne. Slovo dalo slovn — a dva „na
dějné talenty“ již byli v sobě, — Z rvačky odnášel
ei každý domů několik modřin,

Pro zhrzenou lásku. V těchtodnechzu
střelil so ve Vysokém Mýti 22letý knihařeký pomoc
ník J. Felix ranou z revolveru do pravého spánku.
Příčinou neblabého skutku jest nešťastná láska,

Zatěemn by! na nádraží v Hradci Králové po
dezřelý mladík, který se vydával za berního adjunkta
a velice nápadně si počínal. Rozdával kolemjdoucím
peníze, a dvěma ženátinám pochybenépověsti nabízel
60 sl. pojedou-li « ním do Pardabio.

Z Králík u Žamberka. (Pokus loupežné
vraždy.) Před nějakým časem nalezen byl na poli po
bltá zdejšího města těžce zraněný muž, o kterém bylo
zavedeným trestním vyšetřováním sjištěno, že spáchán
byl na něm pokns loupežné vraždy. Podezření « čínu
tohoto padlo na jistého dělníka, Jos. Motyčku z Kun
čic, zaměstnaného při stavbě dráby, který ale náhle
amizel. V těchto dnech byl jmenovaný pachatel v zdej

ším městě postižen, zatčen a k sondu do vazby dodán,
Z Vamberka so nám píle: Pruské mark

zanechaly také památku u nás. Protestantékonpili
dům pí. Fr. Koskové a zřídili ai v něm svou modli
tebnu. Pastor z Potštýna dujíždí sem každou neděli
a má zde kázání. Štráčská práce zanechala zde Jiš
dosti patrných stop, alo když se bude zprotestantské
kazatelny Štváti dále, — v tom ahledávají mnozí
„vlastenci“ pokrok. — — —

Z Něm. Bredu. Zdejší okresní nemocnice
všdy utěšeněji zkvétá, což jest zásluhou jednak ne
mocničních lékařů, zvláště p. primáře MUDr. Frant.
Zahradnického, znamenitého operatéra, jednak také
bedlivých a neanavných ošetřovatelek ctih. sester
TIL.řádu sv. Františka, které od založení v ústavě

sobí. Své blabodárné působení nejlépe osvěděili o
etošních Vánocích. Přičiněním ctih. předetavené, Ka

vorie, byla slavena v nemoonici překrásná slavnost
vánoční. Čtih. sestry natrojily tři vánoční stromečky;
jeden v paviloně infekčním, dva v hlavní budově —
jeden na mužském, drubý na ženském oddělení. Pod
nimi nacházely se Četné dárky, které jednak sami do
brodinci ns prosbu sester pacientům věnovali, jednak
uestry za peníze k tomu účelu darované a neobyčejnou
detrností a svědomitostí pořídily. Všichni ienti
velcí i maličcí seskupili se kol stromečku, ad jim
nemoc dovolovala, radovali se, spívali kol y a těšili
ee a hojných dárků. Nemocní nedlíce ve svaté noci u
svých rodin, byli jako jedna velká rodina, kterou
svedla v jedno nemoc a utrpení a potěšila křesťanské
láska a milosrdenství. Šest chudých nemocných chlapců
a patnácte děvčat poděleno bylo celými obleky a obuví;
dítky zámožnějších rodičů dostaly bračky, ovoce, cu
krovinky, obrásky; téš na dospělé pamatováno bylo
vhodnými, růsnými dárky; jablky, ořech , obrázky
neletřeno a tok kaddý s pacientů nějakýmdárkem byl
potěšeu. — K vypravení atromečka, k podělení ne
mocných přispěli: sl. městská spořitelna obnosem 20

kor., sl. okresní výbor, al. městská rada, al. obě, zá
ložna a pravovárejné měšťanstvo po.10 kor., dále s
jednotlivců většími neb menšími obnosy: pí. Matěj
ová, choť c. k. okr. hejtmana, pí. Malinová, obchod

nice, pí. Nenernová, choť advokáta, pí. Niedrmertlová,
měšťanka, pí. Šátkové, ohoť c. k. notáře, pí. Šteflič
ková, choť c. k. gym. ředitele, pí. Šabrtová, statkářka,
pí. Šabrtová ml., choť sekanderního lékaře, pí. Šupi
ohová; choť inženýra, paní Trnková, obchodnice, paní
Wonděrfrová, choť městského lékaře; dále pp. Kabeláů,
měšťanosta, Vančara, děkan, Dr. Brzorád, poslanec,
P. Doffek,professor, Gottwald, továrník r Prase, Hanek,
obchodník, P. Kadeřávek, universitní professor, Krane,
velkostatkář, Krane, továrník v Dobrašce, P, Kratochril,
professor, Neuman, professor, Pilný, řezník, Raupach,
speditenr, Riedl, knihtiskeř, Rott, továrník v Prase,
Rychlík, obchodník v Praze, Stránský, okresní školní
inspektor, Stols, městský radní, Švejda, knihař, Va
vroušek pekař. Celkem sešlo w5 ne penězích as 300

kor. Botorými obleky, ovocem, cakrovim, hračkami ajinými dárky přispěli: pí. Zahradnická, choť primáře
okr. nemocnice, pí. Pampoová, vdova po berním; pp.
MUDr. Pachner, MUDr. Maail, nemocniční lékaři, Sla
vík, statkář, Zahradnický, bývalý správce c. k. škol
ního knihoskladu v Praze, firma Hajš]. K hojnější ve
čeří na štědrý den a obědu na hod Boší vánoční při
spělí někteří dodavatelé ústavu potravinami: pp. Ne
besař, pekař, Panský, řezník, Soidl, velkoobchodník,
Stránský, pekař, Záruba, uzenář, Znojemský, řezník.
— Za všechnu vzácnou přízeň šlechetným dobrodin
cům: Zaplať Bůh.

Z Přibyslaví. Mámev našem chrámu Páně
letos nově pořízené Jesle za 256 zl. kromě vedlejších
výloh. Zbotoveny jsou od známé firmy pradeké,pěkně
vypadají a těší us veliké pozornostivelkých i malých,
kteří také pobošnost při nich vykonávají. Možno po
zorovati, še »lošné Jesle svýšují enačnou měrou slev
nost Vánoční, jako působí zase krásný Boží hrob o
Velikonocích. — ©Potěšitelno jest u nás, že osadníci,

když P ohlášena dobrovolná sbírka na Jesle, rádipřinášeli avé dary i dárky — ano ani dítky nesstaly
pozadu — e brzy výše řečený obnvs byl sebrán.
Blažiti je může vědomí, že postavili svému potomstva

památkuvlohZ Vrchlabí se nám píše: S největšímnási
lím prováděno ačítání zde již v desetiletí minulém,
leč vrchole dostapuje brutálnost německá letošního
roka. Mimo jiné podařilo se nám sachytití ačítací
arch jedné rodiny české, dovítičlenné, v němž rubri
kn obcovací řeči vyplněná správným „bobmisch“,
Však majitel domu E. Ullman přeškrti údaje ty s
uapsal do rabriky té jádrným písmem „deutech“.
Podobným spůsobem počínají ai všichni němečtí ma
jitelé domů, neboť — jak se zde proslýchá — mají

epravedlivého ačítání vrchlabského dodán bude k na
hlédnutí místodržitelství kr.lovatví českého.

Vytky byly vám někdy činěny, že nepěstu
jeme rubrika: „Za soudní sfně.“ — Katol. Listy se
dne 28. m. m. píší kterak noviny jsou často návodem
k nešlechetnostem — a mesi jiným tam čteme: „— —
Šlechotným a lidumilným činům, třeba měly pro lid
stvo dalekosáhlé účinky, nevěnuje se v novinách nikdy
tolik pozornosti, když už vůbec nezůstaly náhodou
nepověímnuty, jako trestným činům vůbec. Románově

poné kapitoly dvakráte plní sloupce novin; jednou,dyž čin byl proveden a spáchán, a podrahé, když
projednán byl v soudní síni, A pohříchu, šnrnál shání

se ta popřínalivých zajímavostech, nestaraje se častoani o správný a věcný podklad vřci. A v těchto pečlivě
rozčleněných statích připravuje se nejedno individuam

jevišti lidaké společnosti, odkud odchází ne za kolisy,
ale za ponuré mříže“ —

Škola střihů zřízena bude dne 7. ledna
v Hradci Králové v Adalbertinum. Učitelem jest pan
Hanuš Kopecký, »bsolvent paříšeké akademie, a učitel
na hospodyňské škole ve Stěžerách. — Fan Kopecký
získal si jiš chvalnou pověsť v různých městech če
ského východu a jiš přes 1800 dívek vycričil v oboru
tom a sice dle vzorů moderních. Naskýtá se tu dív
kám vhodná přílešitost v střihu a šití datů se důkladně
vyučiti neb zdokopaliti. Litovati toho nebude jistě
žádná.

Živého motýla ssslal naši redakcidne 3.
t. m. vip. Vino. Šetina, kaplan kněžický a následují
cím přípisem: „Dovolnji ai Vám zaslati živéhomotýla,
kterého mi dne 581. prosince m. r. vítr otevřeným
oknem vehnal do pokoje, se, že objoví-li se
v této době šivý motýl, bývá to snamením blíského

jara ; jen aby se nebyl přišel schovat před nastávající teprv tuhou zimou".

„ Volby. Před závěrkou listu oznamuje se ném
še socislní demokraté, ačkoliv napjali všechny slly,
aby několik mandátů ulovili, prohráli na calé čáře.
— Také „Čas“ přinesl provolání k volbám — a jak
se dalo očekárati odpornčoval kandidáty sociálně
demokratické, — Inn ovšem, „svůj k svému“.
A pak ještě ať někdo trrdí že „Čas“ i celá červená
internacionála neatojí v podanství židů. Za volební
okres královéhradecký svolen jest pan Formánek. —
Podrobnější zprávy o volbách přinesemev čísle příštím.

mrtí. V Litomyšli dne 2. ledna zemřel dp.
F. Kleiner, senior diccesního kněšetva, Pohřeb ko
nal sev sobotu o 11. hodině dopolední. Frant. Klei

ner narodil se ve Strakově v Čechách, dne 18.Bjna1813, na kněze byl vyevěcen 35. července 1837. .
sobil dloubá leta v Dittersdorfa a byl vědy horlivým
podporovatelem katolické věci, R. i. p.

Různézprávy,
Z kalendáře. Bok 1901 jest prvním30.

století a obyčejným rokem o 865 dnech. Rokutohotobude dvakráte a sice 16. května s 11. listopadu sat
mění slunce a 27. října uatmění měsíce, Masopust
trvá 44 dní. Popeleční středa je 80 února, velikonoční
neděle 7. dubna, Nanebevstoupení Páně 16, května,

ovatodušní ovátky 20. května, Bošího Těla 6. darvna.
Dra doy po sobějsou svátky:£. « 8, únorana svátek
Hromnice a neděle, 24. a 20. března neděle a Zvě
atování P. Marie, v pondělí20. a 20. června ovětek
uv. Petra a neděle. vánoce jsou ve středu. —
Židé počítají nyní rok 5661, Mohámedání 1816.

Husův vspomíakový týden vr.1901
mělyna zřeteli jiš v prosinci belvetský „Čas“ s pro
testantská akademická mládež, skopená veklerikál.
bím spolku „Jerovym“. Colkem 7 různých návrhů fest
již pro příští červenec na obzoru a budou posvání
zástapcové „České obce Sokolské, Manese, výtvarného
odboru Umělecké Besedy, nakladatelství pražská a ně
které jiné spolky, Docbází na naše tvrzení, že slav
nost Hasova jeat vlastně oalevovánímprušáckého pro
testantismu, ale to zase nebude vaditi „Sokolské obci“
s jiným „vlavtencům“, še poběhnou vleté bez rozvahy
sa protestantským komandem, ponesou lampiony a
badou páliti bengél o překot. Prutestanté badou sice
v duši opovrhovati tím bezhlavým davem 1 fd ka
tolických, ale pro veřejnost dá na tento den
„Čas“ všem generálaí pardon a přisou'í všem nosi
čům lampionů pokročilost a avědomělost. Až k toma
dojde, neopomeneme se na toto své trrzení odvolati.

Zpráva novimářská. „Radikální Listy“
nevyjdou „s technických příčin“ oni anad jiš vůbec

jakodenník; budou Bo chásati dále jako týdenníkpod jménem „Občanské právo“ nebo „Lidové Noviny.“

„Gas“ uveřejňuje provolání k čtenářetvu, aby
toto více ni „Času“ všimalo. Mezi jiným píše: „Čas“
jest denník stručný a přece úploč zaznamenávající
všechny události domácí i zsbraniční. — Ta „struč
nost“ zrovna se jeví v čísle 1, kde „Čas“ nveřejňuje
eáhodlouhý článek „Jak pracují klerikálové“, v němě
píše se o volbách v jednom městě, kde ti nešťastní
„klerikálové“ se dopustili toho „sločinu“ (dle „Časn“),
že také šli k volbám a volili svóho kandidáta. — Za
to ale „Čas“ ve své „stračnosti“ úplně pomíjí volební
šmejdy sociálních demokratů, námlí které tito pá
chali na voličstvu, pomíjí, kterak židé podpláceli
agitátory, aby se bojovalo všemi prostředky. Nepíše
také o lom, že židé slíbili soc. demokratům pomoc
(k. př. na Žižkově) — budou li se příští soc. demo
kratičtí poslanci zasazovat o to, aby Hilsner byl
uznán nevinným. — To jest tedy ten „stručný“ a
„přec všechny odálosti zaznamenávající“ list. Kde so
jedná o hanobení katolíků, ta jest velice obšírným —
de ale se má poukázati na židy a Červenou interna

cionála — tu „Čas“ ani nemukne. — Dále tvrdí o
sobě „Čas", že jest denníkem skutečně Českým, stá
toprávním aže hledá nabraditi nedostatek populárních
kalžek. — Této ironii se snad sám pan Masařík masí
pousmáti. List který posmívá 80 Českému atátnímu
právu, který chrlí spousty urážek a hanebných po
mluv na opravdové nezištné vlastence, který zvláště
a bezůzdnou záští napadá vlastonecké kněze, — list
který jenom hájí zájmy židů (k. př. proces Hilsno
rův) a v němž hlavně inserují židé, — tento list se
nazývá listem „skutečněčeským a atátoprávním“. A
jaké to „populární knížky“ „Čas“ nahraditi chce,
vyavítá jiš u té okolnosti, že patron „Čssn“ pan
Masařík sám vydal takorou knížku, dle gusta „Časn“,
v níž se rozepisoval o polenském procesu. Kníška ta
vyvolala veliké vzrušení, neboť tak hanebné překra
cování pravdy, Ješ v moderním šatě oděná, musela
způsobiti v národě opravdu myslícím odpor. — A
„Čas“ má ještě tolik odrahy, psáti o tubě, še jest
listem „nestranným“. Jak vidět, běře si „Čas“ pří
klad z „Nene Freie Presse“ oníž napaal jeden opravdu
nestranný list francouzský, „še kdyby se vypsala
cena, který časopis nejlépe umí lhét a nejšikovoějším
způsobem veřejnost balamatit, že by cenu tu jistě
dostala „N. F. P.“, — A unászejiste byto byl „Čas“.

Emile Zola, Irancouzskýspinovalelnemráv
ných románů meškal r. 1892 v Lardech, uby sebral
materiál k svému románu. Když odjížděl, tu byl do
jat a zvolal: „Lurdy jsou krbem dobroty, láskykblišnímu,obělía nadšení...Semmusíčlověk
přijíi, aby sdemaleslútěchua naději.Lurdy

A po dvou letech vyšla kniha Zolova, které není nic
Jinébo leč pásmo Iší, překrucování, rouhání — a aby
sloba díla tobo byla dorršens, táhne se celým dílem
samilované plecka — kačne Petra. Zola svým výro
kem tedy dokázal, še zločín na lidstvu spáchal vlastně
on sám. — Pan Šádek v Ranné rád citoje z knihy Zo
lovy, aby Lardy mohl uvésti v posměch. Neškodilo
by, kdyby at to, co Zola při svém ojjesdu z Lard
pravil, také -přípomenal| —

Divadelní představoní v městěHochtu
v Kansasu, zahájeny jsou vědy modlitbou. — :

Moderni repertoir divadelní. Divadlo
má býti školou šivota, i říká se, de divadelní prkna
snamenojí svět. Avšak ze dnů našich nemůžeme říci,
de by tomu skutečně tak bylo. Dnes lační lidé po
drášdících novotách, a tu musí se na jeviště předvá
děti díla rosličných dekadentů, realistů a nadělovéků,
aby ta polovičatá intelligence ukojena byla, dnas
vůbec napomíné ae na to, že není možno kašdou tak
svanou „pravda“, k alá jednotlivci dle svého domnění
došli, lidu předvósti, ponšvadě lid touto domnělou

ravdou ne ucestí, do propastí, sveden býti můde. —
sk nedávno v Národním divadle hráno bylo Tolsto

jovo drama: „Vláde tmy“. Ks tento sepsán byl
jiš v r. 1887 a neso ae směrem úplně nataralistickým,
Vidíte samé babno a samou nefest, a toto bahno,
tato neřest předvádí so vám ve skvostném divadle ma
efektního osvětlení při nádherných dekoracích, na tu
nevěra manšolskou i sločinnou sáletnost, dívají ve
s loží dírky a matky v nádhoraých toiletách, ženy |
deerky a přísomí i a gallerií, Všechny, všechny asají
ten jed, jenž se k nim ovsduším jakoby elektřinou
nabítým nese, nedbajíce pak konečného osudu tragi
okého. Avšak vláda tmy jest takořka neviňátkom proti
sjevům jiným; nestydatých dramat s obrazů ze di
vola máme obrovský, jichá obsah je přímo

svůdný. Přehrádí se vší raffinovanoatínákotponé



láska, — a dívka, jež tělo své sa hříšný penís pro
dale, stáváse anšslkou poctiváho muže, přinášejíc
mu tu ndčestnoh mall věnem. A'eo
probnahé maadélské nověřo“jež © kpššém franoons
ském kuse ne. denním pořádkusv nalézá? (Tak k. př.
novoroční představení v Kiioperovédivadle v Hradci
Král. „Stella Estella“ skýtalo ; .
vypadá skutečný šivot, tak žo celá společnost lidská
žije? Což nás obklopuje samá Imiloba, samé bahno?
Nikde není pro zrcadlo šivotní trochu ověší eeleně,
kus modré oblohy, čistý mořský vsdach, čímá by ti
šivě se působilo na obecenstvo? Tímto způsobem sa
všichni otravajeme, divot do rozpoutává, aby se mohlo
bověti rášním, naztává zběsilá honbasa bohatstvím;

tom ovšem se štává pravdou, 00 praví Balzacův
ercadet, „že všechny mydlénky se odráždějí spět,

a de to jsou peníze, co je roshánějí,“ „že nic jiného
moexaistuje, než-li zájmy, neboť není více rodiny,

rusé bestii, jež vše kolem zobe dáví. Jest-li že k
kovým koncům vede dramatické umění, tož je to
umění špatné, sločinné, a skutečně měla by proti této
všeobecné zločinnosti nějaká rozumná „lex Heinze“
vydána býti. Ovšem veliký křik by atrblí všelicí
ti domi-monde intelligenti, kteří po podobných věcech
lační, jimi se dráždí, ale většina rozvážná by son
hlasila, a celkem by se lidstru prospělo. — Pamatu
ji na léta stadenteké, kdy chodili jeme na předsta
vení divadelní, ješ pořádaly venkovské společnosti,
Hamleta, prince dánského.Ó jakým hněrem naplněno
bylo tu srdce, když duch odkryl vlastnímu synu
děsný zločin krále — otčima; tu sám bych byl jsj
atrestal a úplně nespokojen jsem byl s jednáním ne
rozhodného Hamleta, který nemohl se odbodlati k čin
a dříve vraždí Polonia, než krále -— vraha. — Jal
omlonval jsem zločin spáchaný Othelem (tenkráte Pa
eltem), a jak zanevřel jsem ne vší duší svou na ta
vilého Jaga. Jak mohutným dojmem působil na daši
mou tragedie Sofoklegvy a Earipidovy, ačkoli jsem
je pouze četl; proč v těchto dílech zločin páchaný se
člověku protíví, oškliví, ač vidí, že zavinén je „tra
gickým osudem?“ Proč v dílech nynější doby zlo
činná neřest se zamlonvá a jaksi v duši společnosti
lidaké de vkrádá a k napodobení vybízí? Proč v srdci
tak mnohé šeny a dívky uvisno jedovaté símě ze
scány divadelní tam zaseté? To jest právě celkový

síla poukáže, a náprava se žádá s posměchemse nám
vmete ve tvář nadávka: jeauitští karatelól My všsk
přavíme, že dokud ve všech směrech nenastane úplná
náprava, dotud lidstvo ovnitř i zevně neozdraví, na

opsk bude sženětilejším a rosmařilejším než pořolenímaké za Nerona. .

Národní Listy pořád ještě myslí,že mají
patent ne vlastenectví. V čísle se dne 3. £. m. čteme:
„Kdovoliti bude proti kandidátu národní
strany svobodomyslné, sá mae tímvyloučí
se společnosti národní“ — Tedy kdo nepo
elechneš „N. L.“ nejsi více národovcem, nemáš právo
na vlastenectví! Této hlouposti a bezmyšlénkovitosti
N. L. se zajiste musí každý zaemáti. Dnes, po tolika
emutných sklamáních, které N. L. jiš sami doznaly
ještě něco takového tvrdit může jen člověk, který jiš
dávno pstří do ústavu choromyslných.

Krvavé remámy. „Jizeran“ píše:Na ven
kově našem objevují so občas kolportěři, romnábející
prvé sošity t. zv. „krvavých románů“. Jsou to spisy
vydávané na otupení lidu a k naplnění kapos nakla
datelových. Do nedávna šířeny byly episy zo známých
pražských velkodílen „krváků“, dnes však i Vídeň
vzpomněla si na nás a oblažuje lid český svými fa
brikáty ceny více než pochybné. Měli jsme příležitost
eotkati so s kolportórem, jenž nabízel román „Spani
lé pastorkyně“.“ Sešit stojí 16 kr., při 20 sešitě ali
boje vídeňský nakladatel Daberkov jeko premiidva
obrazy a při konci díla modlitební knihu, — vše
adarma. Šlechetný člověk! Tázal jsem se kolportéra,
proč nerozšiřaje dobré české spisy? A tu dověděl jeem
Ee, že costuje za výdělkem a še musí tedy prodávati
věci, na nichž má větší zisk. Zajímavo jest, še vídeň
ský Daberkov poskytuje ma mu (dle jeho ndání) 45
proo. sisku, jisté pražská firma vydávající podobné
úpisy 40 proc, známý pražský nakladatel dobrých če

ch knih 20 proc. a jiný, svou křiklavou reklamou
reklamoa známý, pouze 18 proc. Tato čísla jsou velmi

učná. Neudělaly by naše nakladatelské volkofirmy
" lépe, kdyby místo drahé reklamy, na kterou beztoho

málo kdo se chytí, poskytlyprodavačům vyšší pro
eento siska, aby pak tito mohli rozšiřovat zdravou
četbu mezi lidem? Jest to smutné, vidíme-li při
úšasné naší produkci literární a při vzrůstu domá
cích firem nakladatelských, že cizinci musí zaplavo
vati venkov náš svými přec také jen na vydělek vy
počtenými apisy. Oršem rázem ne veliký zisk při li

teratuře pro ld počítati se nesmí; a to, zadá somnohé nakladatele naše nejvíce odatrašuje.

Na štědrý vočer zastřelilse ve vlakublíže
stanice Okříško, mladý muž, jeboš jméno nemohlo
býti dosud zjištěno. Týž byl nlašně oblečen a v ná
praní kapse měl uschováno 400 koran.

Křlš v badově poeštskéuniversity.Rektor uoiveraity této odstoupil, poněvaděakademický
senát v jeho nepřítomnosti rozhodl, aby kříže v aule
a posluchárnách vyvěšeny nebyly.

Poslance s kanoi. Na snamenitoumy
šlenku přišel volební výbor v Sacké v Haliči. Jmeno
val kandidátem pro venkovské obce bialské rolníka
Krapku. Aby však měli voliči záruku, že kandidát

gachová se dle jejich přání,přimší jej, sby uložilkaaci 2000 K, která propadnek účelům vlasteneckým,

kdyby poslaneo vstoupil do polského klubu na říšskéradě.

fmutný zjev. Nikdo neavěří,že za dnešní
doby školní návštěva jest tak sanedbané, nejen v Ha
Mě, nýbrž 1 u nás, V Haličt jest 800.000 dětí vůbec
bos škol. V slánském okrem v říjnu nepřišlo 324
děti vůbec do školy, a přes 700 jich sanedbalo po
forici měsíce.

Veliký tábor lídm odbývénbyl dne 13.
seju,a tábor-tantozabýval se —

enšsen' tu protest fotil rozsudku a
ulofeno předsednictvu podati pamětní spis rakouské
mu ministru spravedlnosti a poslaneckésněmovně —
se odfoženfitřestuamrtí. — Uveřejhujem bezpozmámký.
i Seélalistický stát budenonosti v ma
léma.. U-Hastinge Brit, Col. byla před pěti lety sa
ložena alistická osada se 100 osadníky. Kaddý
dal 600 |dol. na založorí osady, a kdo neměl peněs,
oddělával vi svůj díl prací na veřejných budovách.
— Zvolili "sobě výbor, který řídil veškeré práce a
rozenzoval spory. V krátké době osada vzrostla na
500 mafů, žen a dětí, měla farmy, mlýny, dílny,
krámy atd. — Nejprve dostávali všichni stejnou mzdu
s učenost neplatila o nic víc, ale brzy jedni se štítili
práce a šili“ = mozolů pracujících. Zavedla ae tudíš
stopňované mada dle záslahy. Učenci přestali badáti
a mysleti * nevyplácelo to. Nebylo ctišádostivosti
ani soutěže. Někteří žádali peněz zpět, ale nemohli
jich dostati. Společné jídelny a ložnice vedly k ne
mravnostem nejpustlejšího řádu a pak hádkám, svá
rům a žárlivosti čen, muší se jich ujali a hnedle pak
ani ze rvaček a pranic nevycházeli. Výbor nestačil
rozsnzovati a raději odstoupil. Nikdo nechtěl na
jejich místo nastoupiti a zákona nebylo. Členové
chodili jinam na výdělek a přišedše domů, měli se
děliti se zahaleči, Několik obratnějších začalo konati
námezdní práci chndých — socialismus prchnul
s osady, přišli věřitelé, dluhů bylo asi 100.000 dol.,
peněz nebylo. Bylo tedy vše prodáno, a — socialisti
cká osada praskla, Podle tohoto obrázku by as vy
padal sociálně demokratický stát a obec. Jak sou
drozi doznávají, jedná se internacionálním židům
sotročujícím soc. demokraciijedině o to, aby se vše
zproletarieovalo, t. j. aby mimo pány čidy soc. dem byli

jenom žebráky a aby pak vyvolali velikou revouci. A k čemu? Snad aby si pomohli zase k ně
kdejšímu majetku? — I toto! — Aby židovskéma
zednářetva pomohli k panství, k ovětovláděl —
Hohling však praví: „Tyto stromy do nebe nepo
rostou; běda osnovatelůmI“ | „Jizeran“.

Místodržiteletví překvapilok Sylvestra
vydavatele a redaktory pražských listů tím, že po
dalo na ně obžalobu pro přestupek $ 18. tiskového
zákona, kterého se měli tím dopnatiti, žo nepředklá
dali povinný výtisk místodržitelství, Tento krok mí
stodršiteletví tím více překvapil, poněvadě by bylo
stačilo pouhé upozornění a nad to výtisk teu před
kláda! se dle zvyku policejnímu řediteletví.

Gutenberg kutnuohorskýmrodákem
V roce 1840, kdy celý civilisovaný svět alavil a nad
dením čtyřstaletou| památku vynalezení knihtisku,
vzbudil velikou pozornost německý apis českého spi
sovatele Vinařického, jenž byl tehdá farářem v Ko
veni. Tital spisu Vinařického zněl po česku: „Jan
Gutteuberg, v Kutné Hoře (Kuttenberg) 1412 rozený,
bakalář svobodných umění na universit v Praze,
promován 18, listopadu 1445, vynálezce knihtiskař
ského umění 1450“. Podnět k vydání tohoto spisu
dal prý Vinařickému tehdejší lázeňský lékař v Kar
lových Varech dr. Jan de Čarro, jenž byl do r. 1828
praktickým lékařem ve Vídni. Jemu náleší zásluha,
že byl první, jenž zavedl — ve Vídni r. 1799 —
očkování kravekon lymfou, důležitý to vynález Jenne
rův. Tento učený lékař (dr. Carro) přeložil spis Vi
nařického do frančiny aodjeldo Bruselu, aby tamněj
čího koihkapce Vandalea přiměl k vydání spien.
V tomto překladu se německý původ Gutenbergův
nepopírá; dokazuje se pouze, že rodiče Gatenbergovi
v době nepokojů uprchli z Mohuče do Čech a de
Gutenberg byl v Praze 16. listopadu r. 1445 prohlá
Sen za bakaláře pod latinským jménem: „Joannes do
Montibus Catnia“,

Debrá rada. Jistá dívka poslalajednomu
pražskému časopisu 2 K, aby jí řekli, jak by ai sa
chovala ruce jemné. Redaktor jí odpověděl: „Namá
čejte je do vody ve škopíku, v němě se myje nádobí,
třikrát denně po jídle, zatím co Vaše matka bude
odpočívati.“

Slavnostní pohřeb psa. New-Yorskélisty
vyličají zevrubně obřady při pobřbu „Booby“, oblíe
beného psa tamějšího občana Seobergra. Obsterání
pohřbu svěřeno bylo mojiteli pobřebního ústavu. Ra
kev, květinami pokrytá, spočívala na dětekém vozíku,
jejš dva nejmladší synové Seebergroví táhli, Dra páni
nesli kraje příkrovu. Hudební kapela hrála amateční
pochody a opustila, když rakev byla do brobu spou
štěná „Die Wacht am Rbein“, Jeden pán promlovil
umoteční řeč, při které Seeberger bořce plakal. Smrt
vlastního dítěte prý by se jej tak těžce nedotkla. —
Jesteli cituplný tento muž byl potom do blázince od
veden nebo ne, o tom správy mlčí.

Provoláni.

Svého času dostal jsem dopis, jehož ob
sah věrně tu podávám: „Voledůstojný Pane.
Jsem údem „Dědictvíav. Cyrilla a Methoděje“,
u proto byl jsem tak šťasten, obdržeti za

roční podl vzácnou knihu „Lordy“, sestavenoupéčí Vaší Důstojnosti. Jedna zbožná duše
z našeho kraje měla také tu milost od Boha,
že roku 1896 vykonala ponf Lardekou, kterou
ve svém spisu tak zbožně ráčil Jste vylíčiti.
Nedávno mne navštívila, aby vypravovala v
sdělila se mnou ty duchovní radosti, kterých
stala 80 účastnou. Jen jedné věci bolestně
v Lurdech postrádala, že tam totiž nenl žá
dného ani malého oltáře, zřízeného a
vyzdobeného ze společných obětí
snů a dcer národa čoskoslovavského. I projevila tu krásnou myšlenkn, ab
v našich českomoravských časopisech nveřej
oěno bylo provolání, kterým by ctitelé Ne

skvrněné Panny Marie Lurdské mezi naším
idem. rozníceni a povzbuzení byli k obštavo

ati za tímto velice zbožným účelem. E tomuto
díla nikdo není více povolaným jako Vy, vele
důstojný Pane, jenž v dalekých krazích ráčíte
býti znám jakožto ctitel Rodičky Boží vůbec
— a Nejsvětější Panny Lardské zvláště. Vrů
žencové basilice zřizují se teprve oltáře (bude
jich 15, iako jest růžencových tajemetví); což
nedalo by se donfati, že by některý z těch?

otářů zvláště naši vlasti mobl býti přiřknotečená — nejmenovaná — poutnice Lardeká
ložila k tomu účelu do mých rukou 400 korun
— pevně důvěřujíc, že zbožná její tužba vzbud
radostný sonhlas po krajích česko moravských.
Časopisy — jako: „Obnova“, „Katol. Listy,“
„Maria,“ „Anežka,“ „Zahrádka sv. Františka“,
a jiné — by Vašnosti dojista uveřejnění pro
volání neodepřely. — S pokornoa prosbou
k Pánu Bohu, aby v naší příčině VašíDů
stojnosti přispěl Svon milostí a požehnal, zna
menámse atd. Pavel Rozínek, zám.kaplan
na Skalce u Dobrušky v Čechách.“

Na základě tohoto dopisu psal jsem do
Lard, zdali by mosaikový obraz, představující
úěkteré tajemství v růžencové svatyní mohl
býti zbudován milodary našeho národa, a sice
8 českým věnováním. Odpověď přišla
přisvědčojící, a sice že je k disposici ještě
druhé tajemetví bolestného růžence, avšak
udána cena na 30.000 franků, neboli 16.000 zl.
Tento obnos zdál se mi býti příliš veliký, a
proto jsem odepsal, že národ náš není četný
ani bohatý, a že nelze doufati, že by 80 tak
veliký obnos sešel. Nabízel jsem tedy, zdali
by nebylo možno, aby v Lardech postaveno
bylo nákladem našeho národa mramorové sou
soší patronů našich ev. Cyrilla a Metho
děje, nebo zdali by snad neurčili sami nějaký
vhodný předmět, jenž by však ceny 4—5000
2l. nepřevyšoval. Došlá odpověna zní v ten
smysl, že pro sousoší patronů našich Bv.
Cyrilla a Mothoděje, nemají místa, že však
velmi rádi přijmou dar od národa našeho, a
že tedy mi oznámí, až najdou vhodnou vý
zdobu nebo předmět, který by na joslavu
Panny Marie Lurdské naším nákladem byl
zbudován.

Vznáším tudíž snažnou prosbu ku všem
ctitelům Mariánským v celém našem národě
českoslovanském, aby každý na naznačený účel
laskavě přispěl nejlépe prostřednictvím p. t.
duchovních eprávců a jichž zároveň prosím, by
milodary laskavě přijímali a po čase je pak
se seznamem dárců podepsanému zaslali. Snad
byse doporučovalo i oféry na účel ten konati.

Roku 1902. zamýšlí se vypraviti první
český poutnický vlak do Lurd, do té doby
bude záhodno, aby dar národa českoslovan
ského byl již dán nebo aspoň přichystán.

Zároveň dovoluji si ožnámatí, že jsem
právě vydal doplněk ku kniza „Lurdy a
pouť do Lard r. 1996konaná“ pod
názvem„Zda věřiti Lordům.“ Obsahje
tento: I. Zázraky Lurdské a věda.
II..Zajímavá sázka. III. Zola a Lurdy.
IV. Proč se Panna Marie zjevila ve
Francii, proč v Lurdech a proč v oné
době. Dodatek:Lordy v našich vla
stech. (Spisek s dodatkem stojí 60 kr. (1 K

29 W bez dodatku 60 kr. (1 K); poštou o 5r. více.

V Předklášteří u Tišnovana Moravě

Loepold Kolisek, farář.

Hospodářská besídka.
Hedvábnletví v Čechách. V prosin

cové výstavě kanárů, akvarií a brouků i mo
týlů v Praze budila nevšední zájem obecenstva
nádherná exposice motýlů, kterou vystavil
František Dvořák z Dejvic u Prahy. V té svlá
ště zajímavým bylo znázornění vývoje různých
motýlů denních, lyšajů i můr, mezi těmi pak
nejvíce pozornosti poutal vývoj bource moru
šového, užitečného „hedvábníčka.“

U nás není sice tak příhodné podnebí ka

přstování morušového bource, jako v jižníchrajinách, avšak může-li být hedvábnictví do
sti vydatně provozováno téměř v celém Ně
mecku a když i v Uhrách 8e výnosný a zají
mavý tento odbor národohospodářský vůčihled
zmáhá, mělo by mu býti věnovánoi u nás víc
pozornosti než doposud. Novinkou hedvábnic
tví v Čechách není. Do vech dle historie za
vedeno bylo vévodou friedlandským Albrech
tem z Waldštýna a sice na Jičínsko r. 1627,
kdy mnoho moruší tam da) zasázeti a pak i
bource zvláštními dělníky pěstovati dal. Tehdá
dobrá věc zanikla smrtí kavalíra toho a obno
vena byla až za času císařovny Marie Terezie,
která 1. června 1752 vydala přísné nařízení
proti poškozovánímoruší (2letý trest káznice)
a horlivým pěstitelům naopak dala udíleti od
měny. Po ztrátě Lombardska r. 1859 vznikla
v Rakousku snaha, nabraditi úbytek hedvábí

v ostatních zemích zavedením chovubource



V Čechách sestoupila se roku 1861 „Hedváb
-nická jednota pro království České“ nyní sí
dlící na Smíchově, č. p. 329, která každoročně
sama vybízí ve veřejných listech veřejnost i
jednotlice, aby ee hlásili o bezplatné rozdání
semen neb sazenic moórušových, jakož i vajíček
bource hedvábníka. Čínivá tak právě tento mě
ele, v lednu a pak v února a přijaté přiblášky
pak dle vhodné chvíle v čas rozesýlá a vyři
zuje. Moruše pak je nejlépe si ze semena vy
pěstiti a vysázeti je jako keře k živým plotům
neb na mírných stráních, kde by prach příliš
listí nepoškozoval. Kdo pak má jit o list, tedy
o potravu pro bource postaráno, může 80 u
hedváboické jednoty přihlásiti opět o vajíčka
bource (grény), kde je dostane buď úplně zdar
ma, neb za nepatrnou náhradu. Vajíčka bource
morušového, zasílá spolek ještě. za studeného
počasí, aby se za tepla z nich dřív nevylihly,
než se listí na moruších objeví, což bývá po
zději, než u stromů ovocných. Obdržená vajíčka
musí se proto také chovati ve studeném, -u
chém místě až do doby, kdy listí na moruších
vypučí. Aby pak ten, jenž se chovem bource
zabývati míní, věděl, kolik asi bourců pěsto
vati může, tomu sloužiž na vědomí, že a do
spělého stromu morušového možno 40 až 60
kilogr. listí obdržeti, ze kteréhož lze až do
zapředení 2000 bourců uživiti. Housenky ontno
chrániti před nemocemi, vznikajícími z vlhké
potravy, nedostatečným přístupem vzduchu a
náhlými změnami teploty, jakož i před nepřá
tely, jakými jsou hlavně myši, štěnice, Švábi,
mravenci, rusi a střevlíci. Listí morušové po
kládá neb uype se housenkám na čtvrtky pas
plru s okrajem vzhůru ohrnutým, aby housenky
vypadnouti nemohly, kteréž čtvrtky papíru 8e
v místnosti k tomu vyhlídnoté na stoly neb na
dřevěné schůdky umístojí. Dospělé housenky
zapředou se pak na březových větvičkách, jež
do prken nastrkáme, v úhledné zámotky čili
kokony. Když v těch zapředené papy bource
horkou parou uamrtíme, můžeme prodati ko
kony přímo „Hedvábnické jednotě“ vždy na
podzim, v září a říjnu, o čemž bývají inte
ressenti zvláštní vyhláškou v denních listech
uvědomění. Na 1 kilo počításe as 600 kokonů,
a hedvábnická jednota platila roku 1900 za
1 kg. pěkných zámotků průměrně 6 korno.
Y novější době následkem neporozumění a
nedobré znalosti zacházení s bouarci, jakož
i napodobením hedvábí z látek jiných, klesl
tento odbor. Bylo by však ze mnoha ohledů
záhodno, chopiti se střízlivě věci, aby ku
zdaru zkvótala a za ostatním hospodářským
pokrokem nezůstávala.

Sčítání lidu.
". Upozorňujeme veškeré obyvatelstvo města

Hradce Králové, že od 4. do 18. ledna 1901
konati se bude v Hradci Králové sčítání lidu!

Sčítání bude letos díti se ačítáclini ko
missemi sestávajícími z členů měst. zastopi
telstva a měst. úředníků.

Každý majitel domu a každá hlava rodiny
jsou povinni sčítací komissi předložiti správný
výkaz všech členů rodiny, podnájemníků, nocle
bářů a jich příslušníků i hostí dne 31. pro
since 1900 a zároveň opatřiti data o rodišti
těchto osob, politickém okresu, zemí, domov
ském právu, státní příslušnosti, náboženství,
stavu, obcovací řeči a povolání.

Zvláště mladíci rození v 1. 1881—1891,
buďtež opatření výtahy z matriky, kteréžto
výtahy musí komissi ečítací býti předloženy,

Žádejí se proto všichni majitelé domů,
by seznam tento předem si sestavili, aby ačí
tání rychle mohlo býti prováděno.

V Hradci Králové, 3. ledna 1901.
Starosta:

Dr. Ulrich m. p.
Listárna.

Za četná blahopřání k novému roku, kterých
se nám od mnohých čtenářů „Obnovy“ dostalo
vyslovujem upřímné díky.

Diky.

Upozornění.
Nemohouce každému ot. odběrateli

odpovidati zvlášť, sdělujeme uotivě aspoň
zde, že žádané pastýřské listy jsou již
rozebrány.

Biskapská knihtiskárna.

JAN KALIS

OTS VL TTEON T LTS2. če: ae8

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,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a n pražského mostu proli
hotelu Merkur.

Mag“ Cenníky na požádání franko. “OB

Jan Horák,
soukoník 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.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízí

anůškí Jiran
závod řerbářský a umělé truhlářstvív Slatinanech.

Plány, fotrgrafie a rozpočty na požádání.

Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce

v Hradoi EKrálové
sv.-Janeké náměstí č, 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásgbený
sklad klenotů, zlatých, atříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí © nového a čínskéhoatříbra, ozdobné etolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jskoati: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků sa ceny lornšjší

neš všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkdušeno a

značeno.
Správky ae přijímají a levně ahotovují, téš

veškeré eprávky hodinek se vyřisojí.
SEP“Vše za levné ceny. "B

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Levně, ihned, správně

všechny 7+ ré poptávky

vybotoví c. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své e. k. povolenékanceláři jen
F*raha=II., Eliščinatřida1080.

Ea venek obratem pošty.———
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 opolapůsobení mých.
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech o
rech stavby varhan v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pnonmatických a elektromagne-
tUlokých. Osvědčení se mnou tavených varhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mi nejlepší

zárukou, že mohu4 sl. patronátníma farním úřadům co nejvřeleji odporučití, Varhany ostatních sy
stemu s přesným a lehkým chodem ee provádí v kašdé
velikosti, jakož i opravy a vyměňování rejetříků, Kašdá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dozorem. Plány a rozpočty varhani oenníky
harmonií ne požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonín Mělzer.

PTÍMATTOROMITTMYLZITIUITIAZIHEZICIU

IgnáceNeškudla
É (protokolovaná firma) >

E v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
Hi (bratr P. J. Nekndy, faráře vo Yýprachtioleh)

j doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu [S
i svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod A
jvšech kostelních paramentů.
RCeuníky, vzorky i roucha hotová na ukázku [E
: so na pošádání franko zašlou.

Non ina aje n oje innné Uriháujněi

DOHOOIODOCA.

LUDVÍK NEJEDLÝ,

v Novém Bydžově
dříve v Hradel Králová

odporočuje ovůj atelier k provedení všech
dekorativních

malef“ kostelů 9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malbyod jednodochého aš do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jakoš i olejomalby na plátně a ma
lojí obrazy nové.

Návrhy ve alohu stavby kostela se na po
šádání ochotně vypracují s roapočty předloší.



ABDábyte.
Výrobky dokonalé..

Pohovky. Celé garnitury. Pérovky

Ludvík Kněpr
vwHradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

o. vedle záložny.

Slavným c. k. místodržiteletvím koncess. pro království České od r. 1894.p“ Stěnédáryl“8i
Dovoluji si Vámoznámiti, že zařídím v Hradel Králové

třetí kurs
"vyučování braní míry, kreslení všech moderních střihů, při

střihování, aranžování a šití obleků.
Tříměsíční kurs započne dnem 7. ledna roku 1901 v horních místnostech v Adalbertinum

hy JA ponděli, úterý a ve středu od 9 bod. ráno do 12 a od 1 do 4 hod. odpol. — Platí sečně 12 korum. — Dovoluji si též upozorniti, že od roku 1894 vycvičil jsem 1230 žákyň
a bylo jich více odměněno prvními a druhými cenami a diplomy za práce vystavená při techuolo

;glekém a průmyslovém museu v Praze.
Phhlášky přijímá z ochoty pan J. Jeřábek v modním obchodě na podsíni, kdež jsou též

vystaveny obrazy prvních pařížských novípok.Yúctěseznamenim
Hanuš Kopecký,

absolvent pařížské akademie a odborný učitel na hospodyčské škole ve Stěžerách

oškerépůvodníšicí stroje O
pro domácnost a živnostníky

dodává pod G-letou zárukou, též na splátky

Albert E. Stourač,
ve Svitavech.

Gihelny kruhové
8 pecí na 14 klenutých komor, z nichž každá na
9000 cíbel jest zřízena a příslušnými kůloami,
jakož i rozsáhlým hlinikem 4 bh. 78 a 18 m!
s mocnou vrstvou výtečné hlíny, 16 miunt od ná
draší a 1 hodinu vd krajského města s čilým sta
vebním ruchem vzdálené s jednopatrovým domem
lze výhodně nabýti, Také rolnická usedlost s úrod
nými řepnými pozemky 20 minut od cukrovaru
ležící jest levně na prodej. Podrobnou správu podá

Dr. M. Kukla,
advokát v Hradci Králové.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zho.ovení oltářů, Božích hrobů

Kouzelné divadlo.
Král magie a nedostižitelný eska

moteurWiktor Ponrepo pořádá
(tři představení dne 6. 7. a 9. ledna ©

v sále Jednoty v Hradci Králové, zde
dosud nedávaným programem. Mezi

jiným:Záhadné zmizení člo
věka. Zivá hlava.. Taneo
kostilivoů. Ku konci každéhopřed
stavení pravý americký

Biograf.
Živé fotografie.

a veškerých potřeb umění církevního; táž hoto
Bližší na plakátech. vuje sochy světeň se dřeva i «kamene. —Starší

8 úctou práci, uměleckou cenu bedlivě opravuje,
Boa e a polychromuje. Za výrobky vlastní díjnyračí,
Herk já i za řáduoupráci při conáchnejmír

S 8 úcteu veškerouAntonín Sucharda.

Nejstarší na 24 výstavách prvními cenami

Viktor Fonrepo.

v Hradoi E rálové.
Sklady pod vlastní firmou: Královské Vinohrady, Karlovatřídač. 8,

První královéhradecká továrna nábytku. x

Ladislav Knypl v Hradci

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnty.

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,

Oltáře, sochy a j.
ve vkusném a levném provedení

přesmě dle předpisů círksvních v každém slohu
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 přáník na
U hlédnutí franko zašleme. P

Nejlepší odporučení| —Plány a rovpočlyse neúětují
Provedeno ke 300 oltářů.

Pánům interossentům
nabízím a dodávém v dobrém bezpečném obalu na

všechna místa

své chvalně známé, nezmarné patentní

mramorové pračky
(t zv. ruční valchy na prádlo) vlastního

vynálezu „Patent Hlaváček“
£ karrarského mramoru jemne hlazené a v ele
gantních dřevěných rámech zasazené, jež předčí bez
vadným, rychlým vypráním a naprostou trvanlivostí
vše v oboru pracích přístrojů dosud úlávající. Ceny
jsou: I. velikost xl. 250, II. zl. 3:50, III. zl. 4-60.
Dále skvostně leštěné (zrcadlovýmleskem)

I“ mramorovéplotny na stoly, pulty
(s galerií a poniklovanou tyčí) dlé moderního břsobu, řádné senazené kredence, umývadla, noční
stelky atd. Též upozorňuji na svůj hojně záso
bený sklad

soch a pomníků
v nejlepším provedení ze syenitu, labradoru,

porfyru, mramoru a j. Vše sa ceny levné
Cenníky a vzorky zašlu na požádání ihned franko.

K lask. sakázkém doporoučí se co nejlépe
C.k. výhr. priv. soohařský závod a výroba

patentnich mramorových praček atd.
Václav Hlaváček,

Praha, Letná, Vinařská ulice 626-VIT.

daly,

ve Vídni Uli., Salezianer

Stavební truhlářství,

Králové.



1 Českánejvětšírakousko-aherskatovárnan

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 4 SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brně, Rennerganse č. 18; ve Vídmi IX. Harmoniegasse 8.

- Ilustrovanécenníkyfrankoa zdarma."ji
. Bag“Humpoleckáji

Josef

Štěpán,1 SU R Iž A
závod 1 d

poslacoovačský a Jocny.
T Pardabicích Dámské lodny.

ce zaručenímm práce nej- : Modní látky oblekové, na simníky a have

modernějším poža- |b opravuje jakož i nověstavá loky «čistá ovčí vlny v levných cenách do
davkůmvyhovující. oltáře, nano všeho poručaje

TkrátS i (honutohoupadajtepráce KAREL KOCIÁN,vyznamenán a" „Pomodernějším prove- soukenický a první zasflátelský sávod
lerných. " e Humpolci.

vw wwe Vsorbyk nahlednují framko.

j PIXDIRA ©
-© Hradec Králové.

Největší česká
továrna

: |

jj PIXRX A
"0003043

DODGOGOGOGOCY| ps7asTx00051so:

Čaským domácnostem
Právě byla vydána starou českou,

73 leta trvající firmou

M. C. BUVY SYNA
ve Vysokém Veselí

mátiční káva
ve prospěch

„Ústřední Matice Školské“
Hojvým odebíráním tohoto drubu kávy

docílíte trojího účelu:

přinesete vlasteneckou oběť,
podporůjete český průmyal,
obdržíte zboží borné akosti.

„- Žkdajjte proto tento druh kávyve všech závodech."ii

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, polovoskové, hladké i 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, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XEN. vyznamenaná firma:

„E'rn.Sezernslcý,
ak dvorní: dodavatel, majitel c. k. první české továrny na ceresin, stearin, glycerin
aelain, tovéma na- voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na
svlěky stearinové a parafinové. Továrna všech druhů leštidel a mazádel na obuv, olejů

- dumazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářslví. Továrna naprací mýdla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejů

KrPiCÁSML
doporučuje skvostné gázové látky, krajky i pentle, vějíře, plesové blůzky,

Entré pláštěnky, hedv. šály, rukavice, panslké plosové košile 1 nakrčniky.

Slavnostní, svatební a přiležitostné hostiny upravuje a obstarává

Majitel a vydavatelPoliticke družstvo tiskové v HradolKrál. — Zodp.redaktor Alols M. Vobejda-Prosečský. — tiskem Olsg.knihasKarny v HradoiKrál.

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti

k největší Spokojenati „ve kteréžto příčin| těší se hojnému,lichotivému

19003S00-0Sydol0040UDUOAW

I

Ů

C | a ě o .Ú Pivo z měšťanskéhopivovaru vwPlzni
i snání P, T. pp. hostí © raby i z kraje.

přímo od če u “ii

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.



BESEDA.
Dojmy z cest.

Napsal J. Čáslavský.l.
Větička.

„Černá role podávala
sůl a chléb.. «

Hořel jsem touhou. Co už jsem se napo
slouchal o proslulých dolech těchto solných, co
už o nich načetl. Kříšťálové zámky z tisíc a jedné
noci tanuly mi na mysli, obeň démantů a sma
ragdů zřel jsem v duchu pláti, rej a ples a
hluk a šum podzemních duchů bučel mi v duši
tak, jak když jsem: kdysi slýchal z úst babičky

krásné pohádky ... ň
+ .

»Věličkal« vzkřiknul konduktér,
Pramizerné hnízdo. Ani krása krajiny, ani

úprava města, ani ruch obchodoí neupoutá vaše
oko neb ucho. Marně se díváte po lepší budově,
marně po hostinci, marné docela po hotelu.

Nikdo na světě by neřekl, že jsou tu státní
úřady a státní tak rozsáhlé doly s tolika havíři
a úředníky. Nikdo by netušil, že sem přijde
ročně tisíce a tisíce návštěvníků. Špíny na všech
stranách až běda. A o restauraci a pohodlí tu
ristů docela nepostaráno. Zdá se, jsko by návště
va cizinců byla za obtíž a na překážku. To
v Némcích to umějí jinak. A kdyby měli tam
tak staré, ohromné a bohaté doly, ukazovali by
je celému světu a vydělávali by i peníze i slávu.

Solné doly ve Věličce náležejí totiž k nej
větším v celém světě. Již r. 1044 dolovalo se
tem na sůl, které až do dnes více než 34 milli
ony tun se dobylo, aniž úbytek se znamená,
Rozsáblosť dolů od západu k východu udává se
na 3000 m. a od severu k jihu na 120 metrů.
Největší hloubka jest 386 m, a poněvadž městečko
samo jest 220 m. nad mořem, sahá tu hloubka
v dolech 106 wm.pod bludinou.

A tímto solným bohatstvím vinou se chodby
jako v labyrintu ve čtyřech poschodích v délce
80 míl, tek že kdyby je někdo prošel, vykonal
by cestu z Krakova do Vídně a zpět.

Nekteré ty chodby jsou hrozné prostory a
propasti sepjaté trámovím, podpěrami a klenutím,
jiné jsou architektonicky vyzdobeny a okrášleny,
jiné slouží za skladiště a v jiných opět černá se
voda s kocábkami jako u Charona v podsvětí.

V 16. a 17. století byly doly podzemními
požáry strašně poškozeny. V listopadu r. 1862 pro
razila v jedné šachtě voda v tak silném proudu,
že bylo třeba dlouholeté námahy tuto strašnou
nepřítelkyni soli přemoci a učiniti neškodnou.

Dobytá sůl, která jest tmavohnědá a pravi
delně beze přísady sváží se koňmi podzemními
chodbami po železných kolejích k důlu Františka
Josefa, odkud se posýlá do světa. Koně, které
se spouští do dolů na popruhách, více už světla
Božího nespatří.

V dolech pracuje asi 1500 lidí, kteří vydo
lují ročné asi 1,200.000 centů aoli. Roční čistý

výnos dolů páčí se a šest milionů zlatých.

»Zařiď si cestu do Tater tak, abys 18. srpna
byl ve Věličce. Jest slavnostní osvětlení dolů při
hudbě.« Tak psal mi přítel. A poněvadž čas mi
blíže neurčil a poněvadž snad v celém Krakově
nikdo nevěděl, že vůbec možno za ten den;do
dolů, vyjeli jsme z Krakova hned ráno a přijeli
ovšem brzy. Bylo nám čekati do třetí hodiny odp.

Konečně jsme po dlouhém chodění, od
vrchního solního úřadu k šachtě korunního prince
Rudolfa a zpět obdrželi vstupenky, Úředník nás
sečítal, ustanovil poplatek, poslal bavíře se světly
napřed a už jsme viseli v drátěné kleci nad propastí.

Tma nás sevřela ve svou náruč, uši zalé
baly a my bleskem potápěli se v jiný, neznámý,
bájný svět.

Nebyl dychtiv Orfeus na svou Euridiku více,
když vstupoval do podevětí, jako já na tuto říši
staletýchmozolůja prací ....

Klec se zastavila a my byli mžikem v kapli
sv. Antonína.

Jako kdybys ocitnul se v hrobě, kde dřímá
Božství, jako kdybys kus poesie do prosy vrazil,
— Smekneš klobouk a duše tvá se koří v skrou
šenosti před Ukřížovaným, jenž iftu v Jóné země
králuje. ...

»Za mnoule zvolal najednou provázející
úředník.

Černá chodba jak šklebící se rána pobltila
nás ve svůj zející, rozevřený jícen a...

Neznámý, jiný, bájný svět zahořel zrakóm
našim, Ocitli jsme se zrovna jako by v pohádce,
Odevšad tryskejí třpytné barvy, všude hoří svítící
brillanty, odevšad věje vonný, solný, jako lesní
vzduch, přesycený ozonem. Chřípí se šíří, adra
se dnou a srdce skáče,

Byli jsme v tenečním sále. Lustr ohromné
velikosti, složený z četných, obroušených volných
kamenů na způsob svícnu korunového, vrhá světlo
svá v obromou prostoru širokou a vysokou. A
obrovské sloupy nesoucí klenbu tobo podzemního
kolossu třpytí se a září a kmitají, jako by je
prosel samými démanty,

A v ten Čarovný jas a třpyt zaznívají sladké
zvuky kolébavého valčíku, nutí vás téměř k ryth
mickémuposkoku,.... ,

A nyní skoro jako na vesnici. Z tanečního
sálu do — chrámu — do kaple sv, Kunigundy,
patronky horníků.

*0 dóme mystický, schráno stínů a tejůs
zvolati jsem musil s básníkem, když jsme vstou
pili do osářené podzemní svatyně. Zde konány
bývaly dne 18, srpna slavné officielní bohoslužby,
ale od důlních požárů v Příbrami a v Karvíně od
zvyku toho upuštěno,

Stáli jsme chvíli všichni tiše v podzemní
této svatyni. A mně se zdálo, jako bych z klenby
toho dómu slyšel dušené zvuky varhan, jako by
sem zalébaly stlumené akkordy bymnů a chval.

Jeho šklebící“ se Tartarus rozevřela na nás
při dalším pochodě jícen svůj dvě patra vysoká
prostora =Micbalovicie, plná dřev, podpor a spon..
Pohled úchvatný, velebný! Podzemní latyrint. ..

A zase nám vstříc zablabolila hudba, tento
kráte rozpustilým kvapíkem a my klopýtajíce přes
koleje stanuli jsme v rozmarné osvětleném —
»nádražíe (dworzec koleji železnej hrab. Golu
chowskiho). I poblednice byly zde na prodej a
mobly se zde hned vhoditi „na poštu«, aby z Tar
taru zvěstovaly pozdrav synům a dcerám v slza
vém údolí Evině,

A tak přicházeli jsme z údivu do údivu po
celé dvě hodiny.

Nejvelebněji a nejdojímavěji však na mne
působila jeskyně korunního prince Rudolfa a prin
cezny Štěpánky s malým sulným jezírkem, na jehož
černých vodách houpal ze člun zvoucí ku plavbě,

Také i my do něho vstoupili a pří magi
ckém bengálském osvětlení pluli jsme říší bájí a
tajů... — — —

A hudba nám hrála jako vystěhovalcům ..
»Bože, cos Polskie« zazvučelo do nedozír

ných temnot a bolné ty zvuky vracely se ob čas
k nám a padaly jako horké slzy vrozčeřerou hla
dinu jezírka...

Poláci smekli klobouky, sklonili blavya my
se zbožnou úctou na ně pohlíželi.

Hudba najednou přestalaapak zanotovala: „Ješče
Polska nezgynielale — Tu při té ohnivé melodii
vjel do mne rarach. Zapomněl jsem, že jsem v
Polsku a opustil jsem: »Hej Slovane, ještě naše

Ostatní Čechové se chytili a už to šlo s nad
šením, Poláci na nás mohli nechati oči.

»Na zdar! Na zdar! hulákali jsme naposled
a mávališiráky— na rozloučenou... —— —

Neradi velmi, neradi jeli jsme zas na světlo
Boží v ruch všedního života. Vždyť prosnili jsme
v té říši Haadově kus čarovné pohádky a byli
jsme aspoň chvilku šťastni.

Pravím aspoň chvilku, neboť špinavá míst
nost Kochovy hospody setřela nám z duše všechen
pel úchvatné poesie podzemní v několika minutách.....ARK

Literatura.
Orgán katolického bavorského středu „Nenee

Můachener Tagblatt“ přináší v č. 10. pros. o spisu „Der
Nationalitůten und Vorfaesangeconflikt in Ossterreich“
od Rudolfa Vrby následojící úvahu: „Již mnoho let
jest soused náš Rakousko, s kterým nás pojí staleté
pásky přátelství, s ktorým bavorský lid tak často
sdílel radosti i žalosti, zmítán národnostními spory,
kterými všickni národové trpí. Málokdy čteme o tomto

sápasu nestranný a spraved vý úsudek, poněvadě příslušnost národní kalí tak mnohým episovatelům toho

oboru Prvý obzor. Radostně vítáme proto dílo Radolfa Vrby, který přesně dbá nestrannosti a jistě i u

nás Němců„přepěje k tomu, aby bnuený tento sporse mírnil. Znamenitýtento spis odkrývá nám věci, o
kterých z nás málo kdo měl nějakou znalost. Kdo
spis Vrbův přečte učiní si správný úsndek hlavně o
nešťastném r. 1867 v Rakouska zavedeném dualismu.

Všeobecné obliby docházejí letošní kalendáře,
vydané Cyrillo- Methodůjskou knihtiskárnu V. Kotrba,
Výprava jejich byla letos i po stránce illustrační tak

okonalená, že je opravdu řadíme k nejlepším ka
lendářům českým. Obsahem svým jiš dříve zajistily
si místo přední. Pokládáme za věc spravedlivou na tyto
katolické „poutníky“ ještě znovu. upozorniti, neboť v
poslední době odporačují se kalendáře, jež obsahem toho
méně zasluhují. Jak nám nakladatel sděluje, vytiskl
letos vzhledem k nákladné výpravé skoro dvojnásobný
počet výtisků i můde, ač odbyt jest.velice čilý, i větší
zakázky obratem vyříditi, — Katolický kalendář má
důlešité poslání v lidu, a proto doporačojeme tím
ochotněji ty, ješ se tak znamenitě osvědčily.

Rádce duchovní. Časopis kněšetva česko-slo
vanského. Hedigoje dr. Jos. Burian, sídelní kanovník
vyšehradský. Bočník VII seš. 12. Obsah: Listy homi
letické. Svátek Všech svatých. Svatí v nebi I jsou
jasným vzorem v našem životním boji, II svou pří
mlavou nám v tomto životním boji pomáhají. Jan
Snížek. Památka všech věrných dušiček. Zemřelí jdou
si k nám pro láska. Frant, Jiří Košťál. Neděle
po sv. Duchu. Proč vášiti si máme obrazu Bošího
— duše své? Frant. Jiří Košťál. Neděle XXIIL poav.

Dacku. O smrti Vincenc Drbohlav, Neděle XXIV. Rav. Duchu. Z malých počátků povetávají často veliké
věci. František Čech. NeděleXXV. a poslední po sv.
Dachu. K čemn nás vybízí shovíravost Boží, Jan Nep.
Jos. Holý. — Řeči příležitostné. Oslava Rodičky Boší
— Panny Marie — na sklonku XIX. století. Rodička
Boží !. korunou slávy, 2. žezlem moci, 8. trůnem mi
losrdenství. — Liety katechetické. O církvi svaté (Po
krač.) ThC. Mat.Lhotský. Vzbuzení sondců." Gedaon.
Jan Nep. Jos. Holý. — Listy vědecké, Kdy mohou dle
práva nemanlelské děti býti legitimovány. Následky
nezákonité legitimace. (Kriticko-právní studie.) Dr. A.
Brychta (Pokrač.) — Jak má vykonávati knéz ve zpo
vědnici úřad učitelský, soudcovský a kněžský. (Dokon.)
Václav Oliva,

Český jinoch. Ročník VL. seš. 2. S nádhernou
přílohou, obrazy a četnými vyobrazeními, Měl by býti
v tisfcích po našich školách rozšířen jako edravá, bez
závadná, v pravdě vzdělavatelná četba.

Hasnoucí slunce. Pověsti z dob Marka Anrela
Napsal Jeuke Choinski. Přeložil Aug Kubeš. Sešit 7.
Cena 20 kr.

Obrana čís. 19. ročník 1900 přináší zajímavé
články: Šimon: Zadluženost národů a stárů —J. Ko
sina: Veliký orient franconzský a veliký stavitel vše
homíra. Individuální blaženost. J. N. J. Holý. —
Krise ritaalistická v Anglii. — Směs politická, umě
lecká atd.

Rajské zahrádka. Red. V. Špaček. Ročník X.
seš. 3. Dvě obrazové přílohy. Obsah: Na hrově tatlč
kově Báseň k titolnímu obrázku.) Památce dobrého
otce. (S obrázkem.) Matce. (Báseň . Hřích net.laží Padá
liatf. (Báseň). Nestejné drožky S třemi obrázky). Brok
a Stěk. (Báseň.) Na hrobě spolužákově. Matka a děcko,
Báseň). Krotká čejka Cestou k rodné chatě. (Báseb.)
Pilná Bětuška. (Báseň 8 obrázkem). Pýcha předchází
pád. Rozmanitosti. — Čo nejvřeleji doporučujeme.

„Náš domov,“ oblíbený a nejlacinější český
obrázkový čtrnáctidenník zábavně pončný pro lid, na
nějš lze se kdykoliv předplatiti na adresu: „Náš
Domov“ v Záhřebu. Předplací se poloročně jen 2 K.
40 h., celoročně 4 K, 80 h. i a poštou. — Právě
vydán ročníku [X. sešit 24.

Zrnka pravdy.
Jediný člověk, který se může exponovat, stává

se jícenem eopky, chrlícím myšlénky, tužby, © pře
svědčení a přání set a tisíců jiných, na jichž exi
stencí a spojené s nimi existencí jich rodičů, bratří
a mester . . .. vznáší se Damoklův meč panské pře

vaby, panské milosti, panského otrokářetví.*

Rozklad v této říši postoupil do krajnosti, ne
spokojenost všech proti všem se rozmobla nebý
vale, vliv a autorita státu doma i za hranicemi po
klesly. Jakoby kletba Ipěla na díle protičeském, na
politice namířené proti národu českému.

(Zasláno.)

Panu Frant. Lenkovi
v Žehušicích.

V „zaslánu“ ponechal jsem čtenářům k rozhod
nutí, kde je možno více vlivu, zdaž z mé strany neb
s Vaší a majetných přívrženců. A to psal jsem jen
proto, an jeem by) anonymem atrany Vaší surové
napaden a strana „výslovně“ viněná z nátlsku na
voliče sliby s hrozbami | Nejprvé tedy řekučte ano
nymu, jenž se nyní hlásiti nechce, že při hanobení
zapomněl úplně na agitaci strany své, o které zatím
nemluvím, nebuďte pak, p. Lenku, pobouřen tam,
kde Vás z nátlaku na voliče ani nyní neviním. Od
vislost sama je vlivem mocným! Jen to Vám nyní
veřejně připomínám, an chrám Páně do novin tuháto
— že Vy jste to, jenž ve avé šlechetné volební „hor
livosti“ p. tídícíbo učitele z agitace nepravdivě obža=
Joval a mne v tendenčním dotazu u p. c. k. inspe
ktora £ nedbelého vyučování vinil, mimo to ae neo
stýchal malých dětí v „kupeckém krámě“ se ptáti
zdaž učím. Mlavě v kostele o výchově dítek před
rodiči, tam a ne jinde sbromážděnými, obhájil jsem
se a jménem na Vásdle zásluhy ukázal. Činazvo
rozamný, byť i prostý člověk to pvčínání Vaše
„šalonním?“

Litoji s Vámi, p. Lenku, že provedení voleb
stojí 119 zl. Lečprávě strana Vašek tomunejvíce pra
oovala, Přejikaždé budoucí správě, by takých sbytečných
vydání pod různými položkami neměla Leží li Vám více
než mně zájem obce na ardci, přimluvte se, aby
právě Vaši přívrženci 600 K. konečně zaplatili, kte
réhožto poděděného dlubu zaplacení nynější správa
se svízely velkými se domáhá.

Doznal jste sám, p. Lenku, v jednom psaní že
ne správa obecní, nýbrž osoby správa vedoucí jsou
Vám nepohodlné, že chcete více intelligence totiš dle
Vašeho programu „svobodomyslnosti“. Bůh chraň
však každou obec takové svobodomyslnosti, jaké zdo
vládis za starosty Backe, jenž ve chrámu Páně si



hvisdal, s církevních průvodů v „Čásl. Pravdě“ po
směch ai činil, nečestně pak se záložnou padi a je
hošto bývalí dobří přátelé na Vaši straně jsou.

Nevšímnu si více šádných„saslán“ muže,

má „nášnou“ posornost u úřadů školních 6
eárkevních prokasoval, jehošto sjevné nepřátelství
datuje se od toho dne, kdy : ne svým pouličním
slibováním ové straně nesískal, jejišto anonymus
o „Pravdě“ se nyní sa to tou největší hrubosti

vysnamenal. ,Vlad. Zid.

Žerty a vtipy.
Syn (s města, na vonkově na návětěvě): Ale

tatinko, vy zde máte much — nětípaly by mě ——
Oteo (hospodář): Tomu se nediv — voni 86

éhnou sa dobytkem.
+ +.

Žid dobazoval mladému pánovi nevěstu.
bude-li mi jen věrna?“ tázel se tento.

„No, když byle ož desíti věroa, bade vám také“
dotyrnoval žid.

„ále

. ..
Ona: Ale maži, nač pak kupoješ takovon

obromnou obnivzdornou pokladnu? Škoda peněz, kte
rých přece nemáme na zbyt.

On: Ovšem, že jich škoda! Ale jak pak chceš
připoutati ty nuladé pány, kteří k ném chodí? A po
stit je přece nemůleme, vždyť máme už dvě dcery na
vdaní.

"C'ržnízprávy.
V Aradoi Krélově, dne 29. prosince 1900.I hl.

pšenice k 1360—1350 žito k 12 00—12-60, Jedmera
k 880—1000, ovea k 6-00—690, proso k 960—10'00
vikve k 11:50—1800, hrachu k 16:00—92'00, jéhly k
19-00—0000, krup 24'00—2800, bramborů k +40—2 60,
jetelového semínka červeného k 86:00—104"00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-40—00'00, máku k 27'50
olejky k 00:00—00'00, Iněného semene k 1900—2100
100 kg. žitných otrab k 12-00, pšenič. otrab k 1100.
1 kg. másla k 2-40—2'72, 1 bg. sádla vepřového k
1-60—1-76, tvarohu k 0:82—0'86, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—000, jeden hekt. cibule k 8'60
Jedna kopa drobné zeleniny k 120—2'00

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, rače za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přísně ctěného obecenstva, snamenám
se v blaboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký zárod sochařský a řozbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříle
kasalelny, spovědnice, kříitelny, komsoly, svícny,
lustry, pulísky atd. dle slohu kostelů. Removace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko.

Nutná cesta za příčinou sblédnuti a vymě
ření místa v kostelevykonáse bezplatně.pm

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

se stříbra, bronzu a jiných kovů

věe alině v ohni zlacené a stříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
mnovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mí

losti. Btarý závod nů) může se vykázati četnými pocaval.nými příplsy P. T. (ků a odpornčuje se tedy k sa
koupení a opravě kalichů, monstrancí, cíborií, relikviářů,
nádebek na sr. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků pa křest, svícnů, paciňkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

je a, V,Vacek,

skolkářeký C. k. státní medailí vysnamenané

* Pamět první moravská vyroba vážních hodin
a Chlumce FR MORAVUSÁ v BRNĚ,Velkénám. č.8

nabízí pro zimní a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé

nh řovinyozdob.koniferyivoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě, Levné cenyVýborné
zboží. Poučný cenník zdarma

věžová hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlonho
letou zárakou v dokonalé jakosti.

Rozpočty zdarma.

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuje přesně dle církevních předpisů aneb v národním slobovém vy
šívání shotovené:

Mešní roucha, pluvialy, dalmatiky, vela, nebesa, pra školní I srance, kašoky, pa:
s;monlustry,tech . +Siiikety,Skořenjul py ohtáční Midelnice, tek, svíc ampy o! nice i

žové cesty aoltařové obrazy odnejlepších akad. p A mSPECIALITA:
V ohni pozlacení kalicha neb cíboře dle ornamentu: 1 krát v ohni 10sl, 2krátv ohni18ul.,

8 krát v ohni 16 al, 4 krát v ohni 20 zl. i ostatních nádob posvátných

53 Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810. sž3 JOSEF NEŠKUDLA,|:
M 55 c. a k. dvorní dodavatelství sE

A3“ v Jablonnémmad Orlicí čís. 86 (Óxy). Es

IWustrovanécenníky zasýlám zdarma a franko. — Holová paramenta zasýlaji se na ukázku,
když udána přibližnácenaa barva. *

RB“ Mnohotlajo odporučení z celého Rakouska i Ameriky. “i
Panu Josefu Nežkadlovi v Jablonném nad Orlicí č. 86.

, Jas v majetku Vaší zásilky sdělují, že veškerá paramentá a ostatní roucha ve Vašem závodě

objednaná v úplném ofádku jsem obdržel. - Líbí se nejen mně ale 1 všem kdož je spatřily a zvláštěšlechetným dobrodincům. — Jakalle ještě dodatočné věci nám dodáte, zašlu Vám peněžní obnosy a odpo
ručím Vás všude.

Frant. Walter, arciděkan.
Chrudim, 11./11.1900. or

Z veškerých cen ilustrovaných cenníků německých firem slevuji 5/, sconta! .

VAB Inserát tento platí co dokumentvýhodnéslevy percentní!

hospodyní
a matce

možno blahopřáti, která
z ohledů zdravotních a

úsporných apro její lahod
nou chuť Kathreinerovy

sladové kávy Kneippovy

(pravá jen ve známém pů
vodním balení) používá.



„MarieBtaarlovna“|
toť zajisté jsou hry,

hrála hlavní rolí. — Takéomělecké kony sleča
Pilcové zasluhují plného uznání. Pan uma, zvláš

menitý tenorista mobl by smělo vystoapiti i v diva

— Také činohry byly dobře nestodovány a obdivahodnou přesností provedeny. Pan režisér Fi

váním, pi. Pešková hrála vědy s úplným pochopením
úlohu staré šeny, pí. Braková, tato znamenitá traged
sískale si veliké obliby a vědy, kdykoliv vystoupila
strhla ce po každém jednání bouřlivá, dlouhotrvající
salva potlesku. Pon Brzek vyjímal ae pěkně v každé
úloze, v které se ná jevišti objevil. Pan Vydra dovedl
dobře nápodobití městského bejska, a také v úloze
milovníka se obecenstvu líbil. Slečny Seguensová,
Pešková, Albrechtová, Merhantová, jakož i paní Joza
Zolinerová zaslahují rovněž pozornosti a byť i v men
ších úlobách vystopovaly přec bylo znáti, že jsou to
síly vyskonšené; zvláště sl. Albrochtová svým krás
ným zpěvem dokázala, še i přimenších úlohách lze
podati umělecké výkony, které zajisté pozornosti obe
oenstra nenjdou. Přejeme apolečnosti této, kterou
musíme uznati sa nejlepší ze všech, které v Hradci
již byly, — aby se potkala i jinde s takovým zdarem
jako sde a aby ge těšila té přízní, jakou jí aaše óbe
osnstvo projevilo. Badem sel zase těšiti, že rokem
příštím společnost tato k nám opět zavítá, coš jest
zajisté přáním hašdého v Hradci.

Osobní: Bisk. notář a c. k. profossora kon
servátor Dr. Tomáš Kouřil povýšen byl do VII.
hodnostní třídy.

Zemětřesení v Hradel Králové.
Ve čtvrtek ve "4 4 hod. ráno dne 10. ledna bylo
pozorováno silné otřesení půdy, takže četní oby
vatelé města se probudili, nemobouce si ihned
vysvětliti tento neobyčejný u nás zjev.

Symphonický kemcert uspořádánbude
dne 16. t. m. v hotelu su slunce« v Josefově,
při kterém účinkovati bude proslulá virtuoska
slč. Irma L5wová z Prahy a úplná kapela 36.
pěšího pluku.

Také odměna. Ve Skutči při volbáchpo
elance do V. kurie byl horečně činným tamní ta
jemník okresního zaatupiteletva, který psalvoličům
lístky ve prospěch národního socialisty Klofáče. Pan
tajemník jest synem sládka v Norých Hradů a pří
buzným nebožtíka pane děkana skatečského. Hlavně
přičiněním vidp. děkana se stal tajemníkem a nyní
se stydí za ta „klerikální“ pomoc a pracuje v táboře
protikatolickém. Jak vidět podpory „klerikálů“ jsou
všdycky dobré — ale pak ze samé „vděčnosti“ se bo
juje proti ním. — To jest prý „moderní — — —“

V Novém Bydžově vychásí jiš osmýrok
nepatrný | čtrnáctidenníček pod názvem „Stráš na
Cidlině“. Směr vlastně nemá žádný a náleší tedy ta
ké do řady těch bezcenných, úplně bezvýznamných
časopisů, jichš jediným účelemjest otiskovati městaké
klepy — a touto „dachaplnou“ potravou sytiti svě
čtenáře, A tak to jest i se „Stráži na Cidlině“. Kus
papíru, několik zastaralých vyňatků s jiných časopisů,

© máte časopis hotový, — Ale v poslední době „Str.
m. C“ emlela si také na „klerikálech". — Že prý
„klerikálová“ chtí poroučet světu, že mladočeši jsou
v jich slušbách; dnešní křesťanství še vůbec křesťan
stvím není, atd.
namáti nad tou hloupostí, bezmyšlenkovitostí tako

evého čtenářstva. Ale smutné jest, če může vycházeti
takový list, který předatírá svým čtenářům. ramý
nesmysl, besduché fráse — a při tor si ještě dává
jméno „list politický hospodářský a společenský“!

Zlemysimesé. V neděli večer střelil kdosi
do osobního vlaku na tratí mesi Chrasti a Slatiňany.
-Po původci ee pátrá.

Zvláštní úhas ma mobil.Dne2. o 8. ho

na obloze jasný modravý sloup, z něhož pak tři
kráte roslétly se bleskovitě po obou stranách

na nebi trval několik vteřin,

V těchto dnech byl viděn u nás v lese divoký kanec,

"bespochyby utok! s blíské obory.

nový krásný oltář, zasazená

obraz „Zvěstování Panny Marie“. Na tyto

rouche ponejvíce se svých peněz pořídil.

snabe vláp. Blného r

spělejšíc

upřímně snaha, dobrá vůle a přátelská abode panuje

K večera minulou. středu držel

zdejším 66 Jetý koší Jan Borovský dra mladé bujné
koníky. Pojednou koně se vzopjali a povalivše sta
Hka k zemi, k omrti ho pokopali s zdupali. Nebodáka

řeražena 4 žebra a hlava rozdupéna. Polomrtvýkočí

byi dopraven na lože,přívokn lékař, ule pomoc lidská byla tu jiš marne, Borovskýv noci vypustil ducha.

Ze Lhoty Liběamy. Ne vnitřnísa

Htení jabloní kaple ve Lhotě pod Libčany darovalinásledující dobrodinci: Jeho Milost nejdp. biskup Ed
verd Jan Nep. 20 K, důst. pán Jan Svoboda katech.
Lomnický cenný misál, pan Joe. Syrůček obvodní 16
kař v Třebechovicích, rodák Lhotecký 40 kor., paní
Emilie Datková z Hubenic vkusnou věčnou lampu
v ceně 020 kor., pí. Anna Píšová s Hubenic oltářní
obras ©a 40 kor. a 20 kor. co příspěvek na lavice, p.
Ant. Kobiznák obecní starosta červené plyšové podušky,
bohatě vyšité, antipendium a oltářní prádlo v ceně
120 kor., p. Jos. Horký 6 svícnů ae ovicemi a květi
nami v ceně 118 kor., p. Václav Syrůček smuteční
nádherné podušky a bohoslužebné prádlo v ceně 120
kor., pí.Anna Malířová, krásnou sochu Panny Marie
Lordeké v ceně 70 korun, slečna Božena Pacáková
oltářní přikrývku s krásně vyšitý pás k zvonku v ceně
20 kor., p. Fr. Klaser obuvník bílé krásně vyšité po
došky v ceně 32 kor., pí. Kristina Kratochvílová 20
kor., p. Fr. Ticbý č. 67. 10 kor., Jos. Mencák 16 kor.,
12 členů obecního zastupitelstva po 10 kor. na ba
revná okna. Všem šlechetným dárcům vzdávají se
vřelé díky a erdečné „Zaplať Bůh!

Z Proseče. J. M. ndp. biskup Eduard Jan

Nep. daroval k svátkům vánočním, jakojo všechnaminulá léta, zdejším chadým 40 koran. Bůh sám bu
diž mu odplatitelem.

Z Holle. (Úmrtí). Tragickým spůsobemskon
8il avůj život dne 6. ledna t. r. vzorný učitel zdejší
školy chlanecké p. Josef Lapínek, jenš v návalu cho
romyslnosti, jiš delší dobu trpěl, dotyčného dno o 6.

hod. ráno se podřezal. Tichým a skromným vyskapo:váním jakož i neobyčejnou borlivostí vo škole získal
si přízně a lásky všech, kdož s ním do styku přišlil
Kašdého dne obcoval zbožně mši svaté a v době ad
ventní přijal sv. svátosti; zbožností svou dával příklad

překrásný! Budiž ma zachována čestná na vědy vepomínkal

Z Chlumce m. C. (Volba starosty.) Ko
nečně tedy máme starostu. Říká se, do třetice všebo
dobra, ale u nás trprre po páté, podařilo ae volbu
starosty provésti. Dne 20. prosince po páté sešlo se
j% v měsíci červnu zvolené obecní zastupitelatvo, aby
vykonalo volbu obecního starosty a městských rádních.
Tentokráte potkala se volba se zdarem. Za starostu
zvolen p. továrník Frič, městští rádní zvoleni vesměs
ze strany občanské. Strana bývalého starosty kapitu
lovala na celé čáře, Nic nespomohl alib a rakou dání,
Je jiš známo totiš, že stoupenci Kozelkovi zavázali
60 (snad museli) čestným slorem a rukou dáním opětp.
Kozelkuza starostu voliti. Nebýti toho, jiš snad dávno
bychom hlavu města měli. A přece to šloi proti slibu
a proti rakou dání, p. Kozelka za starosta nezvolen,
ba ani do rady se nedostal. S napjetím očekáván byl
výsledek volby. Pan uč. N. po volbě táže se e patr
nou nedočkavostí: „Kdostarostou? Kozelka?“ Odpo
věd: „Ne, Frič.“ „Tedy aepoň prvním rádním?“ Ud
pověď: „Prvním ani posledním, žádnýml“ Zděšení:
„J.... M.. ..“ Mimovolněnapadá nás tu jeden
výrok kdysi pronešený: „Biskup Bryn. je nemožným,
musí do pense“ (I?) A biskup zůstal biskupem a zů
stane až do smrti, ale Kozelka už starostou není, jen
tři Jéta měl tu čest, byl nemožným, šel do pense bez
pense. Tak se časymění! A chcete znáti jiný výrok
téhož p. starosty? Nuže alyšte: Pravil kdysi: „Já ne
znám biskupa, já neznám vikáře, já neznám vikariát
ního eekretáře . . .“ A biskap je, vikář je, vik. se
kretář je také a proto je snáme, ale Kozelku jako

starosta až neznáme. A jak jeánal s mužem požívajícím akademického vzdělání? Při jedné příležitosti —
kdy to bylo ze šetrnosti zde nepovíme — oslovil jej
takto: „Především žádám od vás všechen rešpekt, pa
matnjte, že před vámi nesodí Kozelka, nýbrž předseda
místní školní radyl“ A teď už je po redpektu. Škoda
ale jé to přece. Už nebude moci ředitel měšť, školy
nejuctivěji
v učitelské konferenci(faktam, stalo.se to), až nebude
moci p. ředitel v učitelské konferenci, kde jedině on
právo má předsedati a jednání konferenční říditi,

rositi nejponíšeněji p. Kozelku zvednolím ruky o slovo.
oky se pořád mluvilo o tom, še seto tady v Chlamci
musí vyčistit. Tak už je počínek,jenže na radnici.
Končím: „Kdyby tak teď Kreuzmanvatal, ten by se
as sachechtali“ (To byl předpředešlý starosta, do ně
hož se tak nepoctivě a nespravedlivě s jisté strany
bilo, de uštván jsa jako jelen, sklácen byl v před
česný hrob.)

| Jak zenašespolečnostbavítomožno
nejlépe sledovati v hostincích. — Tak k. př. onehdyv jednom slušném hostinci v Hradci Králové sešla se
společnost. Kolem jednoho utolu seděli čtyři páni a
dvě dámy. započala nejdříve počasím, pak se

přešlo k povolání jednotliveů — a hned na to o miostných dobrodrašetvích, pikantních historkách, které
se prováděly „ze svobodna“ — o nověstincích atd.
— Přišli noví hosté, jakýsi mladík se svou sestrou.
Přisedli — ale pikantní rozhovor. vedl se nerušeně
dále; páni, ač jiš atarší. používali výrazů, va jaké
by -so anad i pověstné „Cervánky“ styděly. A dámám
pranic to neradilo,“tak jskoby se mluvilo o těch
nejnovinnějších vědich, — ano, občse i samy něco
připosnamenely, aby „zábava“ se ndržela. — | Kdosi

-přisedl k pianu.a začal brát „Kde domov můj —“.
„Ne to my nechceme“, volala -celá společnost, hrejte
„Na Marjánce< —“ to je lepší. — Hrála se tedy
odtrhovačka „Na Marjánce“ a společnost spívala
jedna pikantnější sloku ze drahou. Národní hymna
byla jim všední, ta nepatřila do jejich „sábevy“. —

A hi na veřejnost se vezme vlastenecký kabát, několik frásí a řekne te: „My jeme vlastenci, my jsme
„intelligence — —". To jest jen malé illnetrace „sá
bavy“ té, tak svané „móderní apolečnosti“. Při

obných našli bychom ohromné množství: O
h s» mlnví s opovršením, ale o tek mnohých

slušných hostincích, kam chodí intelli
nemůžemluvit nic--— —| geo boorlem

Různé zprávy.
Masopust, tato doba, na kterou se mnoho

a mnoho lidí obojího pohlaví těší, již začíná. Není
divu, še kašdý rád se obvesolí, pobaví, neboť to
značně přispívá k osvěžení ducha i těla, — Ale
přijde na to, jaké to zábavy obyčně jsou
a jak to stím obveselenímdo opravdy vy
padá. Že daešní společnost z velké části sesná již těch
ušlechtilých zábav jak bývalo drahdy, še libuje si
v duchaprásdných zábavách a pranic sí z toho ne
dělá, když zkáte mravů roste, když ubobých obětí
nezřízeného života přibývá,— to newůže nikdo opříti,

Radovánky nedov ou se udržovati v mezích vášeň
vzrůstá, mizí stud, slušnost — a pak ty trpké ná

sledky tvoří smutnou dohru. Pronáší ae Často názor,
že prý jsou skašena jen města, nebo jen větší města,
a naproti tomu mluví se snadšením o nozkaženém
venkovu. To je ale omyl. Nahlédněte jen do několika
venkovských „muzik“, pohlednětetřeba jen jeden

krát, jakými řečmi se dovedebaviti náš venkov (a
to prosím nejen opilý „rekrut", ale i docela střízlivé
a na pohled slašné venkovanky), spočítejte procenta
nemantelekých dětí vesnických — a zmizí vaše před
stava o nezkaženém venkově. — Ovšem není tomu
všade tak, — ale můžeme projít mnoho a mnoho
těch osad a dojdeme k jednomu a témuž přesvědčení.
— Jsou zábavy, které ss vůbec bez praček neobej
dou, často jiš před zábavou se činějí přípravy k
rvačkém a násilnictví, V „Karýrn“ řeší se nyní „vo
ledůležitá“ otázka o známostech z plesů; bude-li de
finitivně rozřešena ve prospěch plesů, pak běda všem
odpůrcům. Potom těšte se, učitelé i rozumní rodile,
kteří zabraňovali jste © zabraňojete nedospělé mlá
deží v návštěvě tanečních zábav. „Pečlivé“ maminky
budou míti vyhráno: „I ať je hloupá, jen když bude
umět pěkně tancovat, však ona se vzdá" toť vrchol
všeho — vdát ne. Ať rabíje se její duše, její tělo
třeba také, jen když se vzdá. „Ať také (prý) něco
ušijí takové děti.“ A řekne-li: „Má na to doat času“,
odbadou Vás: „Co pak by bylo do holky, aby neu
měla tancovat, a stará ce tancovat nenaučí.“ Proto do
desítí, do dvanácti let starší, rozumější sestřičky učí
je tomu veledůležitému umění na mlatě, a od desíti,
dvanácti let zkouší to takové nadějné tanečnice u

maziky, A ty, učiteli, brániš-li tomu, trestáš-li pro
to, běda til Celou takřka ves na webe puštvoš: „Nic
těm dětem teď ti učitelové nepřejí atd „Jest-li ae při
zábavě takové poučí někdo, povenese, nu to se ne
hledí, jen se pobaviti, to je hlavní! „Buda se tančiti?
Bade to hodně k smíchu? Bade dobře půeobiti tam
moje toaleta?“ To jsou první otázky“. Řekněte „na“
nelyšíte: „Nic potom. Raději tam ani nepůjdu“ A
proto také opravdu ušlechtilé zábavy bývají málo
navštěvovány, ale za to tam, kde stud, čest, zdraví
vydává se v čanc, bývá účastníků dost. Bývaly doby,
kdy naši předkové v masopustě pořádali různé, krásné
zábavy o nichž mnozí spisovatelé často se zmiňují — a
zábavy ty vedly nejen k osvěžení těla a přispěly ne
málo k národnímu obrození, eboť ušlechťovaly a
povznášsly mysl — ale při tam hledělo se také na
šetrnost, — Alejak to 8 tou šetrnosti vypadányní?
Maobý mladík a mnohá dívka vydá celé své úspory
na toalety a různé tretky, o „mnsikách“ se plýtvá
penězi, byt i druhý den cítili nedostatek. Často so
dají i peřiny do zastavárny — jen aby se mohlo
blýskat na plesu. Proto nutno jest, upozorniti na to,
dokod k záchraně ještě jest čas. Chceme-li býti
upřímnými musíme si řící pravdu u doznati, že je
dině takové zábavy kleré nepřesabojí meze slušnosti
a mravů můžou nám prospěti — kdežto zábavy jak
nyní na denním pořádku jsou, při nichš se odehraje.
mnohé, co nese trpké následky jsou vředem,který
hnisá a se rozšiťuje na těle epolečnoati lidské,

Zidé a kříž. Ye Věličcežidovský obchod
ník Friedlňuder s několika soadrahy v noci štědro
večerní obalil dřevěný kříž před katolickým kostelem
slámou s ráno na Hod Boží kdyš lidé šli do kostela

jej s Bylo proti němu zavedeno soudní řízení,moce v Americe. Americký český den
ník „Národ“ píše v čísle 311. © vánoční slarsosti v
osadě av. Jana kde Čechové mají svůj chrám a avého
duchovního správce. Z dalekých, až 10mil vzdálených
obcí přišli i starci do kostela na půlnoční. — Kostel
nádherně si vyzdobili osadníci a půlnoční mše svaté
zúčastnilo se i vojsko, Naši českou, starodávnou píseň
„Narodil so Kristus Pán“ rádi slyší i Angličané a
Němci a i jinověrci přicházejí do kostela české písně
vánoční poslechnouti. Na opravu a výzdobu katolických
chrámů není třeba dlouhých sbírek, jelikož obětaví
katolíci dovedou vždy v kratičké době potřebný obuos

sehnati. O Vánocích v každé české, katol. osadě ndí
lejí ae dárky chudé mládeži. Stromečky sice zda Be
málo strojí — ale sa to v mnohých domácnostech se
staví jesličky, tak jak tomu druhdy i v Čechách bý
velo. Jak vidět, vypadá to v Americe trochu jinak
než u nás. — — —

Ženitba u Číňenů pokládáse za porin
nost. Každý manželství schopný musí se oženit —
podobně jako u nás každý služby echopný musí býti
vojákem. Stará panna neb mládenec považování jsou
sa neřest.

Národní Politika jest všdy bohatouna
chyby v tisku, Tak v sobotním číslejsme mezi jiným
našli : Načeš soud odsoudil vrata k doživotnímu ža
léří. — Šlechta holila u Pardubic jeleny. — Herec
X. byl v nejnovější flašce vypískén. — Hrabě ee do
věděl, že to byli jeho vlastní pltomci, — Chytal ryby
na ulici. — Zde leží zastřelený hrnec. — Poslední
pomoc mu byla poskytnuta vyhlášeným pekařem a t.d.

„Nestrannost“ „Kdo chce míti denník
„pochleš“ a nestranně informující o věcech svýchi
cisích bez přijímání osob,“ má prý si předplatiti Čas
od nového roku. Tak píše v čele Jistu bez usardění
správa Času, ačkoliv * č. 80. neostýchá se lživě tvz
diti, do „Rozvoj“ našel „Obnova“ ve lži. Patrno, žo



úebochvála „Casu“ má velmi vrátký rákl
kových „nestranných“ informací přináší
den hojnost.

Vnorný směm! Bukovinský sněm věnoval
10.000 K na ařízení níku z00letého trvání pluku
čís. 41. „Rozvoj“ píše: Dreimel ethnsiastiech hoch!

Exekučních prodejů usedlostía nemo
vitostí v bylo v prosinci 260 v odhadní ceně
4,305.348 K, nejvíce malé rolnické needlosti; dvě tře
tiny téměř českých, třetina německých.

. A ta
každý

"Tržní zprávy.
V radci Králové, dne 6. ledna 1901. 1 bl.

přenice k 12-80—13-80 Bito k 1160—1255, jedmera
k 9-00—1000, oves k 5-40—5-V0, proso k 980—1000
vikre k 11'00—1250, hracbau k 19-00—2100, jáhly k
19-00—00:00, krap 24*00—28-00,bramborů k 2:40—380,
Zotelovéhosemínka červeného k 84-00—104'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-V0—0000, máku k 33:00
olejky k 00:00—00:00, lněného semene k 19-00—32:00
100 kg. žitných otrab k 12-00, plenič. otrub k 11:00.
1 kg. másla k 240 —3-72, 1 kg. sádla vepřového k
1:60—1-70, tvarohu k 0-92——0-86,1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0*00—0*00, jeden bekt. cibale k 3-60
jedna kopa drobné zeleníny k1-20— 200

Listárna redakce.
Kněz v markrabství. Mnoho práce příteli, —

Byní nelze. Vzpomínám často ne Vaší jednota. Kóš
by so všude tak pracovalo. Pozdrav |

Vlp. K. Na osobní podezřívání, pomlnvya
mrzké Jdi odpovídati, bylo by sbytečno. Věďyťon ss
tím odsuzuje sám. U něho asi se vyplnípřísloví:
„Kdo jinému jámu kopá .... atd.“ Pozdrav |

Růsné zprávy as příčinou nedostatku místa od
kládáme pro číslo příští.

P. T. pp. čtenáře „Obnovy“ snažně
prosíme, aby nám laskavě zasýlali zprávy
ze svého okolí, které by se do novin ho
dily. Čímvíce dopisovatelů — tím se stává
Jist zajímavějším. Poštovné rádi nahradíme.rám
ve kterém se po dlouhá leta s dobrým
prospěchem uzenářštví provozovalo pro
najme se v Chocni na náměstí s přísluš

ným bytem, dílnou a udírnou. Krám se

hodí též i pro jiheu živnost. Bližší sdělí

Ed. Doskočil
vwChocni.

Dekorační malít a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 79.
©doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

poročaj tronátním úředům po

ro malby ohrámů a po
P zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podoblzen v barvách i kreale
ných, dle zaslaných malých podobisen,

sa jichž správné provedení sa ručí.
Osmy 00 nejmírnější. 209

Plány na malby kostelů ji na
požádání ve všech sloztchs přilože

nými rozpočty.

NARNNNNRNNNNNNNN

Jan Horák, |
soukeník v Ryohnové n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní a zimní
Té velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mébo křesťanského závodu.

Učiňte prosím, melou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Tář na spátky bor svýšoní cen!

KRRNNNNNINNRNNNNNNNNN

WWWorgana. á
Pozoruhodná novinka pre

pány na obleky v barrů
moderní.

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 metry.

Vsorek této látky, jakoš
"i bobatý výběr moderních
druhů na obleky, syrchníky
a meličikovy jen šaručené
jakosti“ a v míroých cenásh
to na požádáník nahlédnotí |

franko zašlou.

První český zasíl. závod |

Ed. Doskočila
v Choenl.

Levně, ihned, správně

všechnyr? dany, poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovee,
(býv. muob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenékanceláři jen
F*raha-IL., Eliščinatřida1080.

Ha venok obratem pošty.

VARHANY
úplně pneumatické

a harmonia všech soustav
provádí úrma

Mělzrova v Kutné Hoře.
Závod můj, který jest nejstarším v Čechách,

založ. již r. 185V.,rozšířil jsem za spolupůsobení mých
synů, kteříbohatých zkušeností nabyli ve všech obo
rech stavby varban v předních závodech ciziny, na
stavbu varhan pneumatických a elektromagne
tických. Osvědčení se mnou postavenýchvarhan
pneumatických ve vlhkých kostelích jest mí nejlepší
zárukou, že mohu tyto sl. patronátním a farním úřa
dům co nejvřeleji odporučití. Varhany ostatních sy
stomu s přesným a lehkým chodem se provádí v každé
velikosti, jskož i opravy a vyměňování rejatříků, Každá
stavba jakož i sebe menší oprava se provádí pod
vlastním dosorem. Plány a rozpočty varhan i cenníky
harmonií na požádání zdarma a franko.

O další přízeň prosí
Antonin Mělzer.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
„zlatník a stříbrník, přísežnýsoudní

znalec a odhadce :
v Hradoi EKrálové

ov.-Janské náměstí č. 77.)

j| doporočaje ctěnému obecenstva hojně zásobený
. sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

českých granátových šperků, stříbrné atolní ná
činís novéhoa čínskéhostříbra,ozdobnéstolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky růsných
druhů se sárakou 1—8 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

snačeno. -=
Správky se přijímají a fovrně uhotovují, těš

veškeré sprárky hodilěk so vyřísují.

Antonín $Sucharda,
sochař ařezbář v Horé Paco(Krkonoše)
doporučuje se ku aho-ovení oltářů, Božích hrobů

avelkarých potřeb umění cirkovníhoj táž zhotovoje sochy světež ze dřeva | = kameno. — Starší
práci, nměleckou cenu ici, bedlivé opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ruší, jakož1 sa řádnou práci při oemách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonín Sucharda.

uperfosfáty
Nejlevnější

. bnojivo foafarečné do všech půd,
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost,

Novyhnutelné k jarní setbě,
nedáse jiným fosforečnýmhnojivem spo

lehlivě nahraditi,
Dále:

Kostaí moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
oiální hnojiva pro kuloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfoafátovou

k vrohnímu hnojení jotelišť a konservov,
chlévské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesnězaručeným obsahem,
všude soutěže schopné:

Továrna na v Břeclavi

umělábnojíva.Á SCHRAN Poštornéa kyselinu aí- fi, a Lásku u
rovou. u Romok.

ÚrtředníkancelářW PRAZE, Jindřišakául. 37.

Paris, exposition 1000.
Grand Prix avec Medaille d' 0r

(čestný kříž a zlatou medaili)
obdržela firma

IU. C. Jos. Tomášek;
továrna na spracování ovoce, pálenka 

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě.

za koňak a likéry.

MToráma vyrábí vše jen teplou cestou anabízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabloku, punše:

a romy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.

Též v Berlimě obdržela firma t. r.diplom zlaté medaille.

KARLA ADANCE,

odsvatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodioy městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vybo
tovení všeho druhu věsích bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce-na splátky; cena

levná, jakost výborná,

" nabízí

závod řezbářský a umělé truhlářství
Y nanech.

Plány, fot grafie a rozpočty na požádání.

svůj osvědčený a často vyznamenaný

: výrobní závod í
i všech kostelních paramentů. 6

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka :
te na požádání franko zašlou. - Ň

LLo 0 EEANOpepaLVE



daT4bj t elu.
Výrobky dokonalé.

jljj Pobovky, Celé garnitury. Pérovky vedles sálolay;
jet >| n -=

Ber koniturence.

)
BV)Pl

Jepl přesné že co skušený hmdebník chovám na skladě jen nástroje jakosti nej
přesněladěnéAvyzkoušenépodzárukou. Objednávky Isprávkypřesně arychlo.

Jan Čermák V Hradci | Králové.

DIC

RSSE

MRLÉ

"Továrnískladhudebních nástrojiaa"strun i :6IIOUELEE"Ř
výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl, Koncertní 10, 15, "20-80 ul, Citety, ARA
fiótay, klarinety a t. d. báječně levné; Bá.př.:koncertní citera v pouzdře 7 vi, M
flótoa z grenadil. dřeva 10' klapek z nov. Dra: 12 zl., klarinet « grenadil dřeva VB
19 klapek Fio brejle s mov. stříbra 17 sl, pouzdro na housle 140 ať, amyčco Vb

od 45 kr. do 5 zl. ©;
Výtečné struny. v

wg-Velký výběrm
zlatých a stříbrných skvostů, svatebních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
-druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALS
"hodinářa zlatník v Rychnověn. K.:

přisežný znalec o. k. okresního sondu, ve

Obrázkové6oemníky:na požádání zašle.

jabizi prozimáta jarní : u : 6+
$nrání romy.ovocnénatě | výrábía dodává:

ploty, křovinydsdob.konifery p

pe stromořadic -ir= sn n (3 stouzárukouv dokonaléjak
ňatd"in:Ke Jezenic roka 4 MN Rozpočtyzdarma.Pkásobě.Le vý = l . S o k n

Pbošl. Poočnýcenou zdarma -© s a *Če a F E A5A La,

Mnošnípouhz,převlatymí ky,sSnyvag ie
ha M

okay,olbaře,So ey je nné plněn: cchVodé poziabbníkate přeEko
očr 9

Adresavždydo
alovněúplná!

Ilastrované oemníkyzasýlámzdarmaa franko.— é paramenta zesýlají sena ukázku,

WW“Mnoho|tlaioodpprýčdní:Aoohol:SEEK Aha ",
PanuZoseteNejkudlysiyZilent měora aw W C

otidnanév dpihi aje až tásityky dělaj Je voěšetný meat . ostatníroncha, vejš

čimV v oiměneům>E nule jedeědodatktá:vá daj maj Běmše úz všnde.* E M iy ostánatů vy =05dará5, Mosbm
" Chrudim, tj. sebe.: “ Nam de Ť A ipdatke Frant. , Walter, rclděkan.,

Z.roškonýchcen-iifuvtfranýchcennikůněASSisAinsoáti don přitě*ění TokAÁRVR+74 slevy percentníl

První královéhradecká továrna nábytku. X

Ceny mírné.

Oltáře,sochyaj.
—ve vkueném a levném provedení

přesmě dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský proprácekohtelní ký

v Sychrově (Óechy) založena roku 1858.

Fotomafe a Mákrouy u velikém výběru na přání k nahlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení[ ©Plánya rospočty se nedětují
Provedeno ke 500 oltářů.

9

Vyznamenán na výstavě v Hradol Kr.
uje | <.1894 zlatou medailí a diplomem.

rábím a konám veškeré práce v obur tem
spadající přesněa eolidně na základě dlou
holetých zkušeností, ručeza nejlepší obsluhu.
Zaručuje cenynejlevnájší a poroučeje se do
vzácně přízně ctěného obecenstva, znamenám
ee v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
subní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Josef Krejčík v Praze
uměleckýzávod sochařskýa řezbářaký.a

Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VIT, Sklad: výš
Karlova ul. č. 30. Budova sv. Václavskézáložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé: 3

Sochy, oltáře,křížové cesty, jesle, Boší hroby, křídle
kasatelny, spovědnice, křiťelny, konsoly, svícny,

Justry, pulišky ata. dle slohu kostelů, Renovace
starých oltářů a-kostelních zařísení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezpléinča franko
WP* Nutná cesta za příčinousblédnutí av mě
„eví místav kostelevykonáse bezplatně.z

Žaloženo r. 1860. Ji

doporučuje

(Karel Zavadil, |
letním a pasířv CHrudimi
E svůj“hojnězásobený sklad ©

máčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu..a jiných kovů

"še atině v ohni zlacené a stříbřené zaěsoruší
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co naj

losti. Starý závod můj můdese vykázatičetnými ocaval
koupení a opravě kalichů, monatrancí, ciborií, re

nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lnstrů, kaditelen,técků na křest, svícnů, kálů, schránek na Nejsvě
tější, patenek atd. co nejvíce.

odbornýlékař krčních, nosních a, ušních nemoci ,

PRAHA,
Jangmanova třida. Široká ulice č.12 ©meszanin.

0X

Stavební truhlářství.

L.. - ne ©TD YM 6



Česká největší trakousko-uherská ovátňa na

šisi harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 8 SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brad, Rennergasseč. 18;ve Yídal IX. Harmoniegasse8.

( Illustrovanécenníkyfrankoa zdarma.“jijMDDDD 6D©
Bag“ Hampoleccé

Ré Josef 

Arimernhob Št SdKLDRA
: "Uměleckýústarpromalbuna skle. Špán,Já

)B. Škarda, Brno. pozlaooračský a lodny.6 0 hrámová každé| .

NAhoslohuAProvedeníR v Pardabicích páně lodny. ace Im Modní

zon pošt (NÝGom naamve kyně orly z rýh oh ry , '

Tkrát prvními cenami|h Oboratoho upadajícípráce KAREL KOCIÁN,
vyzoamenán. V v nejmodernějším prove- soukenický a první sasflatelský: závod

Cenníky zdarma. dení a v cenách velmi P
ETC levných. v Humpetci.Eerccý Por4 "

Největší česká
továrna

PIALA A

Antonin Petrof

©.a k. dvorní

PIXRIRA

Hradec Králové.
|

Českým domácnostem'
Právě byla vydána starou českou,

78 leta trvající firmon

M. C. BUVY SYNA
ve Vysokém Veselí

matičníkáva
„ve prospěch

„Ústřední Matice Školské“.
Hojným odebíráním tohoto drahu ká

hony! 7.esete vlasteneckou oběť.
rujete český prům

| sběržíte zboží boraé j tosti,

we Žác roto tento druh kávy

000500,pana "as

Založeno1964.

0u9A03043z

PIJAVTNO0081soza

Pro memoria.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu ktaskavéúvaze.
oltářní svíce voskové, pelovoskové, hladké i krášlené,svícestearinové

kostelaf i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější « v provedení nedostižném nabízí
nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších

| prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XIKE vyznamenaná firma:

> /Er. Sezernslký,
c. a k. dvorní dodaratel, majitel c. k. první české továrny na ceresin, stearin, glycerin
a elzin, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na

svíčky stearinové a parafinové. Továrna všech druhů leštidci 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 MladéBoleslavi. "OTTOITTOTTOMTE
PHAz CAS PO DaKO u A B

PETRKOPALASPOL,
v Hradci Králové

doporučuje skvostné gázové látky, krajky ci pentle, vějíře, plesové blůzky,
„Entré pláštěnky, hodv. šály, rukavice, panské plesové košile i nakrěníky.

Vackova plzeňská velkorestaurace - Dostaveniíčkopražskéi venkovské.společnosti
„» Fivo z měšťanskéhopivovaru v Flzniu Choděrů 3:24

vaostni, svatební a tostné hostinyn Bojs a obstarává.k největší osti, (čin“ těší ejné, Hohotivémuu. M Mí irabyrsk
, v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVasek,majitel

Ha avydaratel-Politické družstvo takové vNradd Král — —Hakombísk.kaihtiskárnyv
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8 ě-li hloupost hříchemj?
*% V jisté venkovské škole vykládal p. pátar
děttm o bříšíchproti Dochusvatému. Najednou

začal jeden hoch plakal a nedal se upokojiti.se svěřil spolužákovi, který vítězo
slavně před celou Školou ohlašoval: Ou pláče,
že má těžký břích proti Dachu svatému, — že
byl „hloupej“. — Ale jak ten hoch jen na ten
nápad přišel, že hlonposť považoval za hřích?
Myslím, že ho k tomu přivedlo omění vycho
vatelské čili pedagogika jeho vychovatelů anebo
těch,e kterými žila se stýkal. Slýchalťabožák
často výčitku: Ty kluku „hloupá“. A tak se

'stalo, že myslil, žeje pro tu hloapost velikým
hříšníkem.

Celá tato v dějinách vychovatelství pa
mětihodná povídačka mně napadla v nedávno
minnlé dny. Stalo se totiž veliké pobouření
myslí ve Španělsku. Kněz Montana učil tam
mladého — v chlapeckém věku dosud se na
cházejícího — krále katolickému náboženství
a opovážil se mu říci, že liberalismus — svo
bodářství — je smrtelný hřích. To však špa
něláké svobodáře tak rozčililo, že žádali krá
Jovnu matku, aby kněz ten krále déle nevy
učoval, ba aby taký zpovědníkem královniným
nebyl. V tom prvním prý královna liberálům
povolila.

Novináři svobodářští ovšem tuto jim tak
vhodnou věc vzali jak se patří do práce a —
jak už to všude stejní jsou — ubohému páte
rovi pořádně vynadalí. To však zase pohnulo
katolické listy, aby taky nějáký ten článek o
tom napsaly. — Některé dovozojí, že libera
lismus — totiž ten opravdovský — je hříchem

M

dovýký. To je totiž ten, který hlásá, že člověk
je ték maobo evoboden —liber — že ani Boha
poslduchati čili še zákonů Božích poslušen býti

katechiamus do rukou, nalezáme tam, že hříchu

ním zákon Boží přestupuje. Tu pak ovšem
těško jest říci,že liberalismus ten není hřichem,
když on vůbec každým zákonem Božím pohrdá
a učeně sice u jinými elovy, ale přece tak
mluví, jako to elýcháváme v prosté mlavě:
„llaě nemé žádný co poroučet“ a „já se ne

hřích,ale v biblické mluvěřeklo by se, že to
je „hřích hříchů“. Ono to je ovšem mrzutá
věc, še by právě jistí nejbohatší a největší

byli největšími hříšníky. Aobzvláštěpak

3 to byla mrzutá věc, kdyby dle toho sámněkterý pan ministr, před nímž ohýbají se záda
pánů nejmocnějších,ba kterým mnohdy usta
pojí a podvolajíse i králové, měl býti „hříš
níkem hříšníků“ Pokudto však pravdajest,
že právě liberální minletři bývají nejyštšími
hříšniky, nechci já rozhodovati. Sprostný kře-:

(stan, který v Bobasrdečně věřía jeho přiká
zaní © něžnou svědomitostí zachovává, sotva

se ubrání tó p énce,že n. p. způsobitivojnaze ziskůčhtivoště“ Bůabo pro slávu a mnoho
násobně přěstoupiti přikázaní: Nezabiješ, Ne
pokradeš — jest děsný hřích. A a bolestí
zahekal ve etáří svém „veliký“ Biemark, Ze'
má na svědomí osmdesáttisíc lidských životů:
smařených ve válkách, které vědoměa s úplným
svolením proti všema zákonu Božímu způsobil.
Což diva tedy,že kněz Montana nazval libe
ralismus hřichom, a že mnohé katolické listy
povídají, že Montana má pravdu. Ale jak už

„klorikálové“do že-prý píší přihruble,takto učinil i jeden katolióký list. Povídalrozči
Jeným pánům „hříšníkům“ : Není-li Jiberalismus
hřích, tak je — hloupost. ee

To je ale opravdů přihrablé slovo! Ale

om za odpušádní, onoto jeslovo liberální.le jistých liberálů je každý katolík a zbožný
křesťan hlupák; jak často dostali jsme to i od.
nejliberálnějších pod sluncem„Národ. Listů“
černé na bílém“, že katolíci šíři v Jidu —

hloppost. Tak tedy nie hněvat! Ale naopak de

zde žeae katolíciod liberálůjižučitiza- činají. . : ,
ae 1

v

V Hradci Králové, dne 11. ledna 1901.

Ale jen zda-li liberalismas je hloupost?
—Poněvadě vidím, že mezi liberály jsou“ lidé
učení a chytří, bál bych se tvrditi, že libera
lismus vůbec je bloaposf, ale řeknu, že ten
opravdový, ani na Bohu závislým býti nechtějící
—liberalismusje velikýblud a sebeklam.

— Již dle těla kterak jsme nesvobodnil Po
třebuje n- p. zavanouti větérek na zapoceného
člověka, přijde zápal plic a brzy na to jsou
tu od „pohřebního ústava“ s nabídkami, že by
„milostpánovi“ velice pěkný pohřeb obstarali.
— V duši pak každého člověka ozývá se vyšší
mocí jí daný zákon o zlém a dobrém, čili do
daše lidské, do její přirozenosti vepsána jest
ta „závislost“ na zákonodárci, na Bohu. Ne
zkažený, novověkou„vzdělaností“ nepřepepřený
člověk nemůže býti tím nezávislíkem čili libe
rálem právě proto, že to zrovna přirozeněcítí,
te jím není. A právě proto dokonale, až na
dno duše liberálů je málo. Obzvláště když se
jedná o to, aby liberálovi samému neděla se
křivda, tu nechce, aby jiní byli „nezávislí“.
A tak je tím více viděti, že liberalismus je
blud' a sebeklam.

Hůře však je, že politický a obchodní li
beralismus mnohých pánů jej hlásajících není
hloupostí, ale chytráctvím a že není sobekla
mem, ale klamáním jiných. Takový liberál
hlásá liberalismus, aby se dostal na vrch,
aby se plnila kapsa jeho. A proto bije do ka
tolictví pod jménem klerikalismu — jak prý
uvádí lidi v hloupost! Překrásně se to uká
zalo nyní při volbách na Moravě na jednom
pánovi. Jak o něm slyším, vždycky sí vzpo
mínám, že se na něj hodí porovnání: Padla
hodit do vody nic neprospívá; vyjde z ní zase
jen pudl, jen že je mokrý. Takto totiž říkával.

Jeden starý farář o křtění jistých dospělýchidí z národa českého nepocházejících, třebas
i české jméno měli. Žeu takového jen „mo
króho“ pána liberalismus není hloupostí, to
budu všude hájit. Ale hloupost či mírněji ře

těch, kteří takovému věří, jej volí a na něm
závislými 80 učinili, Oni ubozí myslí, že jsou
„Svobodomysiní“ a ne ve tmách, svobodní a ne
v otroctví, A on Be jim směje a v srdci svém
je opravdu — za hinpáky má. A není to jen
tak na Moravě. Tam už přemnozí ten libera
lemus, který lid na takových doktorech a

slancích závislým činí, poznali. V Čechách
Jejích dosud více, kteří v této nevědomosti věří,

Nože! Je-li pak tato — nechci říci hlou
posť — ale dím jen nevědomost hřích? Inu je
to 8 tonto otázkou přapodivné. Ten hoch v naší
povídačce myslil, že má hřích proto, že mu
často říkali, že je „bloupej“. Ale u našich pře-:
mnohých liberálů je to naopak, Oni myslí, že
nemají-hřích a myslí to proto, že jim žádný

neříká, že jsou hloupí; nnpěk každý je chválí,
jakdeo posvícenía pokročil. A když se k tomupřidá ještě to, že katolík je hlupák, ano jak
nedávno bylo oblíbeno říkati — katolicismus
pod jménem klerikaliamusže je blbovina, což
divu, že takovému:liberálovi, který svvů vzdě-'
Janost čerpá jen z nějaké „Oavětylidu“ anebo
ze „Záře“, ani ve snách nenapadne, že je hloupý,
neřkuli, že by jeho hloupost byla hřícheml

, Vědst sama církev učí, že nezaviněný
blud anebo i pevné trvání v nepozoaném blada'
není hříchem; ano že takový člověk jednaje
dle svědomí tímto bladem řízeného spasen:
býti může. :

| Hůře je. ovšem a těmi, kteří vědomě po
znané pravděodpírají a jiné vědomě do bludů
ovádějí; buď jen, aby oblíbený blad od lidí
zavržen nebyl, anebo aby ae z bladů lida tů
žilo a žilo — Tu křesťanství naše rozhodně

povídá, že to je — hřích. — Avšak i na to'
"Jest ještě pozor dáti, že mnohý blud svůj za

viňuje, an totiž pravdy nehledá. A tu mámstrach, že mezi našimi „liberály“ jsou takových:
celé zástupy. Jen avůj lístek denně si zlousk.,

(pouti, anebo vůbec nic nečísti, nižádným pak:
spůsobem nic katolického nečísti, to již předam
sainitnouti — to jest obyčejem a zásadou mno

A protoshledáváme mezi nimi tak ve
nevědomost a neznalost pravého kře-'

£

Inserty se počítají levně.
Obnovavycházív pdich v poledne. | Ročnik VIL

stanství, že se nedivíme, že zmíněný evrchu
list nazval takovýto liberalismus hloupostí.
A přidáme Ji k tomu tu zášť, která ae v srdci
tak mnohého odpůrce katolické církve zako
řenila, že ho zrovna — při ostatní vzdělanosti
— slepým činí, tu je otázka naše o hříšnosti
takové „nevědomosti“ rozluštěna, Ze známých
nám listů vyznamenávají 86 v tomto ohledu
„Hlasy ze Siona“ a „Čas“.

A když takováhle pedagogika národ náš

na tak emutné konce ve vlasti naší dostali.
Kde ae přemnohým vštípilo, že pravý osvícený
katolicismus, kterému i mnozí vzdělanci 8 pře
svědčením oddáni jsou, je hloupostí a hříchem
na národě, což divu, že se tam po způsoba
onoho hocha „brečí“ a fňaká, jak klerikalismus
mohutní. Moobý pán katolicismom vychovaný
snad opravdu pláče, že má těžký hřích proto,
že byl „hloupej“, když byl katolíkem. Dokud
ale takovýhle pláč bude u těch, kteří chtí
národ vésti, nebude ve vlasti veselo.B

Dopis z Prahy.
V Praze, 8. ledna.

(Potřeba „politickýchtalentd“.) Pražská obecprots
jeptiškám do dělských opatrovem. — Ilustrátor

Kord Krejčík a m pro mladočeskoustrany.

Obrovský úpadek a žalostné poklesnutí
výše vlivů intelligence v české společnosti
vyvolaly důležité faktum, že totiž český mi
nistr ve Vídni, velice důtklivým spůsobem
v době voleb vyslovuje nanejvýš pravdivou
a nalehavon potřebu české společnosti, kteráž
však k tomuto vysoce důležitému projevu má
méně pozornosti, než li jakou věnuje „zaslána“
všelijakéhopolitického nicky. Záležitost toto
nesmíme nechati jenóm ták zběžně prchnouti
v minulost. ————.

——Jeho Excellence pan ministr Dr. A. Re
zek v těchto dnech, tázán jsa po mínění o
české otázce vyslovil se, že by.si přál a vítal
v české společnosti co možná nejvíce „poli
tických talentů“. Slova ta nebyla zujistóé že pro
nesena bez předchozího rozmýšlení a nebyla
vyslovena,proto, aby ten, na koho jsou adrě«-
sována, o nich příslušně neuvažoval. Pan mi
nistr Rezek, ačkoliv jsou kořeny jeho duše
úplně -a nade vší poshybnost perně“ srostiš
s celkem národa Českého, jako poměrů znalý..

ověděl mu, co mu za vhodnéříci pokládal;
Jiston oklikou.Mohlnuto říci přímóa rovně,

ale pán ministr taktuplně pověděl české spo
lečnosti své mínění zaobalené v oplátče in“
terwiova. o 2

A česká společnost? Jako by ministr
Čech nic nepronesl, poslouchá klábosení vše-.
lijakého tlachala, kterýž by na světě nejradějt“
zahálel a proto se hlásí za zákonodárce 4
kandiduje do říšeké rady za poslance! Česká
společnost nanejvýš významného upozornění
svého člena ministra nechává bez povšímnutí,
místo aby o něm co nejpodrobnější debatu a

nejvážnějšíúvahyzahájilaa Z oU korany a-v nejvyšších krnzíchvelicá ©
oblíbený a důvěry v nejvyšší míře požívající
ministr Čech v době voleb prohláší, že české:
mu lidu třeba hodně mnoho „politických ta
lentů“ a česká epolečnost od tohoto pro ni
nanejvýš užitečného upozornění prchá a ubíhá,
jenom aby se o něm řeč nešířila. L

Z toho je patrno, že pánové, kteří za
dnešních dnů jsou v držení řízení . politické
správy českého národa, o nějakých „politických
talentech“ vůbec ani slyšeti néchtějí.. V opás
čném :případě by byli hlas ministra Rozka“
8 největším zadostinčiněním uvítali a také se
oň opřeli. Ale pánům těmse vlastně „poli
tické talenty“ do krámu nehodí. Žeby dneňní

talenty“, to oni ani sami o sobě nemyal. Vý



očalci ti
hospodá * s bosly „vem kdevem“, úebo
„Tom jek vem“ a prototaké o nějaké „poli
tické talenty“ jim ýdbecani nejde. Ool kolem
sebe potřebují zrovnapány toho druhu, ješ se

za politickéa vy mladočeskédo popředídostaly ne v zájmuprospěchu národa, ale jako
povolné komostvo několika osob, jež se nyní
vemena různých politickýcha samosprávných
diet jsko připěnáči drží.

Proto také nanejvýš časové, tendenční
uposornění ministra Rezka, že jest české spo
lečnosti za nynější doby především zapotřebí
„politických talentů“, nechávají zámysině bez

povšímnntí a nedbajíce vynikajících, khat“vzdělaných, na výši doby stojících a výborně
v rozmanitých oborech působících mladýob
inteligentů, vybírají a odporučují pro nejdů
ložitější a nejzodpovědnější politická místa
sběhlé „mnohomlovné“ studenty a „zečtelé“
osobnosti.

Habeant sibil Důsledky s ovocetoho pánové, kteří se již kolik let nejázkostlivěji
starají, aby v politickéá veřejné popředí
přišlo co nejméně „politických talentů“, odne
6vu ei v brzké době především sami. Mlado
česká strane již hyne následkem toho marasmem,
o čemž svědčí dvojí zvolení redaktora Klofáče
za poslance a faktům toto jest počátkem její
konců. Kde ové posice udržela a drží, stalo
8e to předevšímpomocí stoupenců strany ka
tolické a staročeské, kteráž odovzdává své
hlasy jejím kandidátům z té jediné příčiny,
aby se předešlo příliš náhlému obratu v po
měrech a osobách veřejných.

Intelligence česká však napořád vzdaluje
60 účasti v životě samosprávném a politickém
a to jedině následkem ignorování, jebož se ze
strany předáků mladočeské strany k veřejné

litické činnosti epůsobilého dorostu české
intelligence dostává. Ignorování to zrovna při
Posledně sestavovaných kandidátních listinách
do říšské rady až křičelo, tak že upozornění

ministra Rezka na pobřeho politických talentů“ bylo nejenom časové,ale ono bylo také
vlasteneckým skutkem, kterýž neměl zůstati
bež povšímnutí, neboť původce jeho v přední
řadě má ve Vídni v lůně vlády příležitost
cítiti, čeho se Českému národu především ne
dostává.

Ale čeští páni vůdcové zůstávají k němu
hluší a to z té příčiny, že sami nikdy „poli
tickými talenty“ nebyli, boníce jenom komára

svých osobních zisků a zájmů. Jak se k apezornění ministra Rezka postaví česká intelli
Gence, to jest ovšem otázkou doby. Poměry
však dospívají již tak daleko, že „můžem
mlavit o tom věku, když kůň jezdí na člověku“.

+
+ +

a nejvážněji pojednávali o poměrech, panují
cích na pražské staroměstské radnici. Dle
znalosti osob i proudů tam panujících, ne
radili jeme k tomu, aby správu obce
vedla strana, která k tomu nemá dostatek

„osobní síly a předpovídali jsme jako následek
toho nezbytaý chaos, nechávajíce si při tom
v péře dodatek, že potom největší škodu
„z chaosutoho odneson také zájmy katolické.
Měli jsme za to, že postačí, když napovíme,
00 si,každý poměrů znalý doložiti dovede.

>- FEUILLETON.
INasklonku panování

Historická črta.

(Z německéhopřeložil Alois M. Vobejda-Presečský

Plukovník Pavel Fondeur, věrný průvodce
nešťastného císaře Maximiliana merického v den
níku svém o pádu tohoto císařství, jakož 3 o- po.
sledních okamžicích nešťastného císaře z rodu
staroslavných Habsburgů, píše následovně:

Počátkem května r. 1867 dostal císař Ma
ximilián zprávu, že republikánské vojsko pod ve
lením presidente Don Benita Juareza a generála
Porfiria Diaza zmocnilo se pevnosti Puebly-u na
lézá se na cestě k Mexiku. Celá moc republikán

"ská záležeja asi v 40.000 dobře vyzbrojených
mužů, proti nimž mohl francouzskou politikou
zrazený císař sotva 6000 vojínů postaviti.
: Právě v ten den, když tato zpráva došla,
měl jsem inepekci ve hradě Chapultepec, kde
císař sídlel a již dle zachmuřených obličejů pří
chozích vojenských hodnostářů jsem pozořoval,
že se atélo něco neobyčejného. 

Kolem poledne dostavili se generálové Mi
ramon a Mejia, jakož i rakouský (generál Zach,

ještě plukovník, jehož jsem neznal. Poaději jsem
se teprve dověděl, že jest to francouzský plu
kovník Lopez, jemuž císař avéřil velení nad nej
lepším svým plukem císařských busarů.

Jelikož císařovna již odjela do Evropy ob
jedval císař ve společnosti svých věrných. Také
já jsem byl pozván a udeřením jedné hodiny
jsem se do císařské jídelny dostavil. — Za ně
kolik minut odhrnula se té:ká záslona postranního

Upozorňování naše bylo však marnýmtsk, še
katolická strana nechalav ní doplňovací
pražské volby bez příslušného svého zakro
čení a připustila další trvání radničního cha
osu. Při posledních volbách došlo to v Praze

tak daleko, že monsig. prot Drozda kandidovali radikálové a katechetu Danda mladočeši
a katolická strana odevzdávale své hlasy vo

ooo strany, která jest v Prazev zájiňechtolických bezmocnou a nebo ge 8 čalou sí
lon nestará, aby nějak netrpěly.

Doklady toho máme za dva měsíce jiš
dva. První, že epravedlivé terno nejd. arcib.
kousistoře na obsazení fary Volšanské bylo na
staroměstské radnici úplně igaorováno, což od
katolické obce pro konsistoř komplimentem
není žádným a drahým dokladem jest nyní
odmítnutí jeptišek, když se o převzetíobecní
opatrovny v Holešovicích hlásily. Odmítnutí
to provedeno bylo spůsobem krutým a bezo

hledným a umožněno byloPp tim, že naradnici staroměstské nepanuje pořádek, odpo
vídající skutečným poměrům v Praze.

Katolická Praha nechce svěřiti ani hlídání
a opatrování škole nedorostlých dítek jepti:
škám a uvádí pro to křiklavé důvody a
dokonce odvolává se na zemřelé osoby, jímž
přikládá minění, proti němuž by če zemřelá
pl. Riegrová i dp. ferář Nykles jistě ohradili,
kdyby je slyšeli.

Osoby ty před desitiletimi staraly se o
zřízení útulků pro mládež v Praze, jož svěřeny
byly opatrovnicím, jaké se zrovna hlásily.
Kdyby bylo bývalo k toma tehdy dostatek

Bot Jistotně byli by p.farář Nykles i pl.iegrova útalky ty svěřili jeptiškám a že jich
před lety nebylo, proto stojí dnes většina
pánů na staroměstské radnicí proti tomu, aby
86 i nyní nabídka jeptišek zamítla proto, po
něvadž jsou to jeptišky.

A správa obce pražské vedoucí strana
jest bezmocnou, aby toma sabránila a sice
proto, poněvadž se opírá zrovna o frakci, která
své zásluhy o obec spatřuje především v ne
přízni ka katolickým institucím, jímš sám dr.
Eduard Grégr, jako přísedící zemského výboru
ochotně svěřil účast vřízení ústavů zemských,
o něž 6e hlásily.

Případ tento, kdy snaha jeptišek, dostati
správu dětské opatrovny byla v Praze zamí
tnuta, může míti velice nákažlivý příklad pro
celou českon vlast, neboť totéž se může státi
také leckde jinde 8 odvoláním 8e, že sa tak
stalo v Praze. Proto jsme Be o tom rozšířili a
když se to již stalo a když hlava obce tomu
předejíti buďto nemohla nebo nedovedla, tedy
v moci jeji zajisté bylo předce tolik, že dů
věrná debata o záležitosti této mohla býti ve
dena formou hladší a že nebylo zapotřebí, aby
se podrobnosti této důvěrné debaty, v proti
katolické stanovisko přiostřené, dostaly do
uovin, jež z toho protí jeptiškám i církví
katolické vytloakaly kapitál. Edyž již obeo
pražská nechtěla a neuznala za vhodné nabídku
jeptišek přijmouti, mohla bez všech ovací a jízli
vosti zcela mlčky řízení opatrovny holešovické
avěřiti po svém spůsobu rozmanitým příbuz
ným a chráněnkám svých starších. Když páni
bez uvážení ostatních oferentů zadávají jiné
své dodávkypodle svého nepolitického 8y
stémn obyčejně sobě nejbližšímu, mohlo 8e

(>
vbodu -a majestátní postava nešťastného císaře sc
objevila. Byl bled a v očích mu každý moll vy
čísti zármutek.. D!e předepsaného obyčeje jsme
pozdravili a mlčky zosedli k tabuli. — Ani slovo
se při jídle neproneslo. — Teprve po tabuli
císař vstal a vážně pravil:

»Tedy,. zůstene vše tak, jak jsem pravil,
Celá posádka mexická does večer nastoupí po
chod. Vy, generále Mejio potáhnete přímo na
sever 2 vyčkáte tam příchodu roztříštěných sborů

la Miramona. — Plukovník Lopez se abo
rem mých věrných husarů zůstane zpět, k mé osobní
stráži. Ode dneška za tři důi, uvidíme se s po
mocí Boží na ustanoveném místě v Corro-Gordo.
Zatím s Bohem, moji věrníle .

císař držel, neboť drama mexické již rychle se
blížilo k svémuukončení.

Jelikoš jsem byl teké k osobní stráži císaře
přidělen, přibyli jsme dne 6. května na ustenovené
místo, asi 120 aoglických mil od hlavního mičsta
vzdálené, kde se nalézalo sedm hlubokých studní,
neboť. bez vody v těchto horkých krajinách by

Toho „večera také doragil sem se svým
sborem generál Mejis — a druhý den ráno gc-,
nerál Miramon. Roztříštěné abory měxického.
vojska odepřely císeřskému generálu poslušnost
a tek Marmilián byl odkázán pouze na své ra
kouské a belgické pluky.

Mejia převzalvaleal -na levém křídle —Mi
ramon velel pravému k:ídlu a generál Zach, pod
nimž velel také plukovník Lopez, byl ustanoven
veliti blevnímu jádru celého vojska, u něboš se
i císař se svoji osobní stráží nalézal, Celkem bylo
sde soustředěno 6000 mužů a 12 děl.

tak p otáti J'zde apiš se potřeboval

ský a. pilky a Jastitoe cirkve
Ramkatolickéoběaastro © knletro Pb
měle právo ošekávati. s popis...

“
Koncem minulého týdne překvapena byla

Praha uprávou o jednés nejpopulárnějších
svých osobností. V pátek vešer zemřel obratný

ilustrátor „Humoristických Listů“ a vŘípěč
p. Karel Krejčík. Vysoce nadaný, bystrý, pin« poměrně mladý tento umělec měl bez od
poru největší podíl a takó i účast v odstavení
strany staročeské z jeviště politického. Když

% ujal v Jos. V. Fričem r. 1887 založených„Šlpech“ karrikování, stal se časopis tento
ihned jenom následkem pichlavého a štiplavého
působení kreseb Krejčíkových tak působivým,
že byl přímo postrachem na karrikování i nej
lepších evých osob dopodud nezvyklého lidu
českého. Mladočeská strana, jíž věrně sloužil,
měla v něm jednoho z nejáčinlivějších svých
zápasníků. Když se jednalo o to, učiniti ně
kobo nebo něco hodně směšným nebo nemož
ným, odevzdán byl odsouzenec Krejčíkovi s
ten se již o to mistrná postaral, žo 88 ode
vzdaný mu -etal brzy mladočeské straně ne
škodným. :.

Proto také strana tato, vlastně „Národní
Listy,“ do jejichž inventáře a arsenálu „Šípy“
náležejí, ztratí zrovna v nanejvýš povážlivé
a kritické době Krejčíka, jehož jí sotva kdo
tak dobře nahradí. Zosnulý umělec byl posluš“
ným a oddaným spolupracovníkem svého listu
a proto také často vykreslil obrázky, jež ai
katolická strana za rámeček nedávala. Dnes
ee o tom jenom zmiňujeme, neboťjsme mu to
pevyčítali ani sa živa. Krejčík vícekráta začal

i jevů cizách a všdy byl proto
ako prý nevlastenec zakřiknat a tétovýčitky

jinak měká a vlastenecká jeho povaha nesne
ela. Vždycky do cizích listů příspívati přestal,
hmotné výhody toho opustil a konečně se se
bezapřením xůstal pouze illustrátorem politi
ckých listů českých. Hrob se ra ním zavřel
a veselé jeho obrázky budou jednoa obřalobou

a charakteristikou dob, kdy česká Jaiitikabyla tak nezralou a Daivní,že se dětinsk
osmívala dokonce i tělesnému vzevření a tě
esným vadám svého bratra|oa

Drobná obrana.
„Čas“ v poslední době několikráte se

drze otřel o kláštery a katol. spolky. Nejedoou
jit prohlásil, že církev katol. jest nepřítelkyní
chadizy a lidstva vůbeo. Panu Sádkoví v Ranné
rovněš dělají kláštery akatol. spolky velikých
starostí a proto poslonžíme jen několika ob

Milosrdné sestry vzaly počátekve fran
oouzském městě Nanci a rozšířily se odtud do
celého světa. V řádě tomto nacházíme členy
ze všech stavů od priacazen až k bodrým a

rostým dívkám venkovským. Jaká to
fáska u nich! Vydávajíse radostně v ne
bezpečí smrti, při nakažlivýchnemocech oše

(O 2
. Vzdor tomu, že jsmepředem již tušili, že

marné bude naše zápolení, přec jsmebyli odho
dlaní poslední krůpěj krve za milého svého moc
náře vycedit:.

Dne 7.- května přinesl kurýr císaři do le
žení zprávu, že ropublikénské vojsko jest již ne
pochodu proti nám. Ačkoliv jsme na to byli při“
praveni, přec nás tato zpráva na okamžik jekdi
zarazila. — Teprve když se císař sám mezi námi
objevil a srdečnými slovy nás k zmužilosti nabě
dal, dřívější odhodlanost a statečnost ods opět
ovládla. — Tobo večera jsem měl nhodou pří
ležitost popatřiti do stanu císaře a tu se mi na
skytlo dojemné divadlo.Cisař klečel před ob
rázkem Matky Boží Marie-Cellské a vroů
eně se modlil... Za kratičkoudobu na to
objevily se první řady nepřátel. Jako bouřlivý
příval vrhli se na levé křídlo našeho vojska A'V
prvním okamžiku nebylo ani možnopomýlléti
na pravidelné válčení. Co zmohla naše děla, co

zmohly pušky, když ne jako mušék stálovlce a více přibývalo: Viděljsem na vlasťaí oči,
kterek jejich důstojníci až k samým naším kanó
nům se odvažovali a dělostřelectvo naše obkličo
vali a -uemrcovali, Byl to děsný boj — ale snad

okamžiku plukovník Lopes se neobrátil ase svým
sborem neustoupil vzad, čímž bylo jádřo "našebo
vojska roztrženo — a bitva byla Óplně ztracenou.

1 Sotva se podařilo císaři 6 hloučkem svých
věrných uniknouti nepříteli a zavříti se v pevnosti
Oueretaro, kterou brzy také nepřítel obklíčil, —
Mexická tragedie blížila se k svéma konci, to cítil
každý, ano, cítil to srazený císař sám, neboť ne
bylo ani pomyšlení ns ubájení pevnosti. Vzdor
tomu ale nikdo nepomýšlel na vzdání se. Die pří
kladu císaře, který i na rozbouřený vlnách váleč



třují nemocné, zůstávají stále přívětivé a lo
skavé i k netrpělivým a hrabým. Odkud to?
Věecka pokora a odříkání všecka
láska pochází z živé víry.

Pohledučme do nemocnice v Berlíně, R.
1646. založily sestry v tomto sídle protestan
tiemu svojí nemocnici sv. Hedviky, ač tam
byly nemocnice státní s pohodlným zařízením
a bojnými penězi od státu podporované. Dne
8. prosince r. 1886 již byl atotlsicí nemocný

přijet do jejich nemocnice. R. 1887ošetřovaly
sestry 5014 nemocných, z nichž bylo 3174 ne
katoliků, a 382 nemocnýchošetřovánobylo
bezplatně. R. 1670-1 ve válce německo-fran
couzské ošetřovaly tyto sestry skero všecky
raněné. A jak láskyplné a příkladné bylo
Jejich ošetřování, dosvěděil pruský ministr
války slovy: „Bes milosrdných sester nechci
vésti více žádné války.“

Blahodárně působíisestry řádu Bož
ské lásky; řád založen byl r. 1865.V jejich
ústavech za 25 let přijato, opatřeno a pončeno
bylo 66.656 služek bez místa, vychováno bylo
6069 sirotků a 14.297 dívek, ve škole nedělní
vyučovaly 8.247alušebných; od tku trvání
zaopatřeno 294 práce neschopných a 2901 re
konvalescentek. U

V patnácti nemocnicích„Milosrdných
bratří“ v Rakonsích poskytnuto pomoci
14.448nemocným za jediný rok 1898.

V Praze za jeden rok u „Milosrdných

bratří“ poaze dělníků bylo ošetřováno 8110.Nejkrásnějším výkvětem lásky křesťan
ské jsou Vincenciáni, nazvaní po sv. Vin
cenci, zakladateli svém. Učelemjejich jest

Bodporovati chudé bez rozdílu náboženství.odí po domech, hledají chudé a nemocné a
donášejí jim podpory.

Vincenciání založili mnoho eirotčincův,
zakládají školy pro zanedbanou mládež, zjed
návají místa slušebná pro lidi bez práce, zři
zují chudobinské záložny, chudinské kuchyně
a pod. Jen v r. 1891 podporoval epolek av.
Vincence v Čechách 1289chudých rodina
76 studujících tím, že kupoval potraviny, platil
čínši, živil a šatil chudé sirotky a zanedbané
děti; vydal na to 45.213 al.

Takujímáse katolická církev o

Boětšných nebo v nonzi a bídě se nalézajícíchenů společnosti lidské. Lež je tedy, že

oirkov katol. je nepřítelkyní chudiny a lidstvavůbec.

Žurnalistická spusilest. Svéhočasn
napsali jsme v „Obnově“ o nemravnostech,
které se mezi mládeží šíří, a uváděli jsme
zároveň několik křiklavých příkladů, kterak
zlváště činnost soc. demokratů má vzápětí
mravní úpadek. — Tehdy p. Šádkovy „Hlasy“
nazvaly lokálku naši „žurnalistickou epustlo
stí.“ — A hle! V posledním čísle „HL z. S.“

po Šádek sám doznává že mravnost veliceesla, zvláště u nás v Čechách, píše o vzmá
hajícím 6e veřejném emilství, nevěstinofch atd.,
zkrátka potvrzuje to, co před krátkým časem
eště u nás nazval „žurnalistickou epustlostí.“

D Šádek cituje ze „Samostatnosti“ neboť pro
svůj „náboženský“časopisuznáválživéa spro
stotou oplývající články pp. Hajnů zanejpří
hodnější. — A tu nutno říci, že opravdovou
žurnalistickou spustlostí jest, když pan Šádek
s úpadku mravnosti a rozšiřování nevěstinců
— viní katol. církev, katol. kněze!

=>=>—=—=—=—-—-————] ne
ných neztratil odvahu a odhodlenost, přáli jsme
si i my raději zemříti na bojišti, než vzdáti se
nepříteli, — Leč, co z může největší
když nespí děsný upír zrády, a tak bylo šlechet
nému císaři souzeno skrze zrádu do rukou ne
přátel se dostati,

Byli jsme po několik dní krutých zápasů
vtlačení do první citadelly, kterou plukovník Lo
pez se zrádným úmyslem v noci ze dne 14. 0a 15.
května nepřátelům otevřel a nešťastný císař byl
s hloučkem svých věrných zajet — Byli Jame
dopraveni do kláštera de las Chepuchinas, Mezi
námi nalézali se i dva domorodci, totižgenerálové
Mimaron a Mejia, jichž osud byl předem rozhod
nuti — že totž budou zastřelení,

Jakmile president Juarex, který sídlel v San
Luis Potosi, se dověděl o zajetí císaře Maximi
léna, rozkázal, sby se ihned postavil před soud,
Dne 11. června sešelserepublikénskýsoud v Oue
retaro. Císař byl churav, nemohl se tedy osobně
k soudu dostoviti. Vyslovil přání, aby mobl mlu
viti s presidentem, neboť neuznával soud seste
vený z několika důstojníků za. způsobilý. — Ale
bylo vše nadarmo. Soud byl pestaven pouze proto,
aby se vyhovělo mrtvé formalité, ačkoliv již pře
dem bylo jisto, jský osud čeká císaře.
„ o Dne 14. června o 8. hod, večer byl Maximi

lisn, Miromon a Mejia jednohlagněk smrti zastře:
lením odsouzeni. My, kteří jsme s císařem sdíleli
zajetí, byli jsme na svobodu propuštění.

V té době, kdy císař padl v ruce nepřátel,
uchýlily se válečné rakouské lodě na sever a kři«
žovaly se před Tampicem. Jakmile sde byl osud
nešťastného mocnáře znám, svolal admirál Teget
tbof veškeré důstojnictvo k poradě, jsk by se delo
osvobození císaře provésti, Dva důstojníci odho

Důvodů ovšem naději « nepodává, těchby nenašel, a proto raději sáhá k šťavnatým
poznámkám, kterými obyčejně zakrýti chce
vědomé lhaní a hrubé útoky na katol. kněze,

Když katol. knežstvo v kázáních, na
křest. cvičeních, v časopisech a na veřejných
schůzích hlásá zhoubné účloky mravního ú
padku, když chápe ae prostředků, kterak by
ne šíření zla zamezilo, když svědomitě se při
čiňoje aby ten lid 80 odvrátil od záhuby a
zakládá ústavy v nichž by se v kalu nemrav
nosti tonoucí osoby zachránily — ta p. Sádek
pro vše to má jenom posměch — a výrazy,
za které by se mohl každý epustík styděti. —
Ale když ti páni, e jichž činnosti je p. Šádek
spokojen a z jichž listů rád cituje, odvracají
lid od Boha, v posměch uvádějí náboženství,
nesmrtelnost duše nazývají nesmyslem, a tím
také dávají lidemna srosaměnou, že nejsme za
své činy nikomu zodpovědni, — a že tedy lho
stejno jest, konáme-li dobré nebo zlé — o
tom se pan Šádek ani nezmiňaje. — Nepraví
také ničeho 0800. demokratech, jaké ta „volná
láska“ nese ovoce, co Be děja v židovských
továrnách, a 00 zasazuje morovou ránu celé
společnosti lidské, že právě tímto působením
mnoho nešťastných obětí se octlo v bahněne

Šel a prostopášností. — To gajisté jest bkovi dobře známo, ale to přec mu nevadí
aby se neotřel o nenáviděné „klerikály.“

Nuže, zde se opět jeví ta „čistá“ evan
jelická snaha!

Vypovězemí války. Ne sice evropské
mocnosti, ale pardubická „Osvěta lidu“ vypo
děla nám boj a to proto, že v hradeckém ko
stele mariánském převzali účad kazatelský dva
členové řádu jesuitského. Příchod dvou řehol
níků rozčílil tak hradecké pokrokáře, že nám
vypovídají strašlivý boj. Dosud se s námi
mazlili, tak že nám bylo tak milo a teplo
v tom něžném jejich objetí, ale teď jest ko
nec s láskou. Začne boj. Válka začala dle ob
vyklých strategických pravidel dělostřelbon.
Z dávno odsouzené historie Bílkovy vytaženy
hrubé kusy na náspy s první střely dopadl
jiš na ubohé dva řeholníky. Dle ohlášení ži
dovského žurnálu bude se pokračovati až se vy

čerpá „bistorie“ Bílkova, přijdou na řadu Bambasovi a Kytkovi „krváci“, v nichž jsou
obzvláště šťavnaté kapitoly o řádění jesnitů.
Pan Hajn a jeho kumpáni budou tedy zcela

pohodlné celý rok plniti svůj nápadně nyníubnoucí žurnál hrůzostrašnými báchorkami,
vědyť znají své krvelačné čtenářstvo, které
nyní po ukončených volebních štvanicích musí
býti přece něčím v „náladě“ radikální udržo
váno. My se ovšem boje nelekáme a na střelbu
Osvěty“ taká odpovíme kritickým rozborem
ilkovy historie. Prozatím vypisujeme ze
vendy, jenž byl události této očitým svědkem,

posudek bradeckého lidu o zrušení toho prý
„ukrutného“ řádu jesuitského. „Dne 16. října
r. 1773 v sobotu od konsistoře nařízeno bylo
všem jesuitům, časně toho dne mše sv, vy
konati, a v 7 hodin kostel zavříti. Čeho jiš
celé město (Hradec Králové) zvámost maje, a
dne sobotního obecného trhu, hojný lid do
kostela se sešel, když tedy kostel (mariánský)
v 7 hodin 8e uzavíral a lid onen z kostela vy
háněl, rozličných řečí i hojného pláče zde
slyšeti bylo.“ (Srovnej Fr. Švendy „Příběhy
města Hradce“ dílu IV. rozdíl 3. str. 118.)
————]"]Ť

dlali se k tomuto odvážnému činu a vydali se na
cestu do Oueretaro.

V noci ze dne 18. na 19. června 1867 zdála
se stráž kláštera býti jaksi slabou, což jsem si ne
mobl nijak vyvvětlit, neboť již ráno měla býti po
prava vykonána. Nám bylo dovoleno v každou
dobu odsouzence navštíviti, stráž nám v tom ne
zbraňovale, — ale útěk císaře by se byl dal přec
těžko provésti, poněvadž brány pevnosti byly ob
klíčeny silnou stráží,

Pozdě v noci odebral jsem se k císaři, sbych
se s ním rozloučil. Jeden důstojník mne provázel
a když jsme přišli až ku dveřím, kde císsř byl
uvězněn, podal mi ruku a odešel zase zpět.

Právě v okamžiku, když jsem chtěl dvéře
otevříti, zdálo se mi, že slyším vrlykot. Zůslal
jsem státi « tu jsem zaslechrul silný, mužský blas;

»Ubezpečuji Vás, Veličenstvo, že jsem již věe
k útěku připravil, Stráž jest podplacena, inspekční
důstojník jest srozuměn, koně čekají za pevností
—a již zítra ráno byste mohl dlíti na lodi.«

"Můj věrný druhu« s patrným pobnutím
odvětil Maximilian —=ojá uznávám velikost Tvéoběti,
byť bychji přijmouti nemohl. Ja nemobu a ne
smím utéci«

. sAle Veličenstvo, Vy máte býti zítra zastře.
'en. Jakmile budete nastodi »Alžbětae, pak mohou
všechny republikánské mocnosti proti Vám úto
čiti, admirál Tegetthof se jich nelekne. Uvečte,
Veličenstvo, sachraňte drahý Váš život, a já zde
zůstenu na Vašem místé — neboť na mém životé
pranic nezáleží.«

vNikoliv, ty dobrá, upřímná duše, já nemohu
tvůj návrh přijmouti«, odvětil po delší přestávce
císař. — Jděte zase na palubu +Alžběty« a řek.
něte mému admirálu, aby plul zase ku krásné

Kdyby byli jesulté skutečně tací kasimírová,
za jaké je „Osvěta“ prohlašuje, neplakal by
lid při zrušení řádu jejich, nýbrž bylbyse
radoval. Tak to tedy půjde dosti těžko s tím
očerňováním, protože pravá historie mluví
jinak, nežli jak pan Bílek to sepsal!

Volební ruch.
Volby ve venkovských obcích v Čechách, dne 8.

t. m. konané přinesly překvapení; dr. Drořák a říd.
Teklý m jiní mladočeší nalézají 60 mesi porašenými,
kdežto © mezi svolenými | agrárníky nalézá se
také p. Prášek, proti němuž N. L.tak ostře psaly,

Výsledek voleb, komasých za IV,
kurli v Čechách jeví se takto: Ve skapině
smíchovské odevsdáno bylo 451 hlasů, Agrárník St.
Knbr obdržel 232, mlsdočech Krombbols 20%, 600,
dem. Zápotocký 18 hlasů. Zvolen tedy agrárník Kubr,
Ve skupině karlínské uvolenbyl mladočech dr.

Servác Koller 458 hl. agrárník Novák obdržel 207 hi,

Veskupině mlado-boleslavské odevsdáno bylo 419hlasů. Agrárník Prášek obdržel 275, Mind Teklý
144 hlasy. Zvolen agráraík Kar. Prášek. Ve skupině
ohrudimské: Miadočech Fr. Udržal svolen byl 320
hl. Ve skupině plzeňské odevzdáno bylo 485 hlasů
Mladočech dr. Dyk zvolen 268 hlasy, Agrárník Joa.

ký obdržel 219 hlasů. Ve skupině roudnické
bylo odevzdáno 465 hlasů. Mladočech dr. Ed. Grégr
zvolen 418 blasy. Agrární radikál Jos. Toušil obdr

žel 20 hlasů. ve skapině jičínské odevzdáno bylo423 bl. Zvolen agrárník Zázvorka 215 hl. Mladočech
Heřman Janda obdržel 203 bl. Ve skupině písecké
odevzdáno bylo 416 bl. Zvolen byl agrárník Jan Ra=
taj 355 hl. Mladořech Josef Kovařík obdržel 38 a
red. pokrokář Kalina 25 hl. Ve skupině kolínské
zvolen agrárník E. J. Hrubý 322 hl. MladočechJan
Barták obdržel 169 hlseů. Ve skapině králové-hra
decké zvolen samostatný kandidát J. Jaroš 288 hl.
Dos. poslanec MUDr. Jan Dvořák obdržel 147 hlauň,
Ve skupině čáslavské svolen mladočech dr. Pacák
810 hlasy; 10 Jfstků bylo prázdných. Ve skupině
měmecko brodské zvolen byl mladočech dr. Brzorád
200 hl. Samostatný kandidát Hyrš obdržel 147 hlasů.
Ve skupině táborské avolen mladočechdr. Hyn. Lan
216 hlasy. Agrárník Suhrada obdržel 158 hlasů. Ve
skapině rychnovské zvolen mladočechFr. Hovorka
206 hlasy, Agrárník Paďour obdržel 150 hlasů. Ve
skopině sedlésnské odevzdáno bylo 307 hlasů,
z nichž obdrželi: Mladočech Loula 199 samostatný
kandidát Kožmín 134-n agrárník Čepek 14 hl. Zvolen
byl tedy Loula. Ve skapině příbramské odevzdáno
bylo 827 hlasů, s nichž obdrželi: MladočechJ. Kónig
228 a agrárník Ri 95 hlasů. Zvolen byl tedy
Kónig. Ve skupině budějovické odevzdány byl
402 hlasy, z nichž obdrželi: Mladočech Váci. Dvořá
279, agrárník Šrámek 88 s něm. pokrokář Hol
lner 25 hlasů. Zvolen byl tedy Dvořák. Ve aku
pině liberecké odevzdáno bylo 868 bl. s nichž do
stali: Něm. pokrokář Adolf (Glóckner 119, něm, ra
dikál Arnold 115, soc. demokrat Pernerstorfer 97 a
Český sčítací kandidát Bernard 30 hl. Při užší volbě
odevedány 332 hl, Glóckner obdržel 208, Arnold 119
hl. Zvolen byl tedy Glč6ekner. Ve skupině děčínské
svolen něm.pokrokář Gustav Nowak 240 ze 307 hl.
Ve skupině žatecké odevzdáno bylo 677 hl. Zvolen
byl něm. rad. Fr. Kittl 418 hl. Kromě toho obdrželi:
Fr. Alb!, přívrženec německé pokrokové atrany 52,
sociální demokrat Nezdara 6 hl. Ve skupině chebské
odevzdáno bylo 870 hl. Zvolen byl něm. rad. Jiří
Sehčnerer 286 hl. Kromě toho obdršel Perner, něm.
sel. str., 58 a coo, demokrat Habert 38 hl. Ve akupi
ně česko-lipské jest potřebí něší volby mezi něm.

por. Fr. Niesigema samostatným kandidátem Jos.Oglerem. V užší volbě obdrželi: Něm, agrárník Nie
sig, podporovaný něm. pokrokáři 186 a samostatn
kandidát něm. agrárník Kógler 84 hlasy. 10 llstk
bylo roztříštěno, 3 naplatné. Zvolen byl tedy Nleslg.

mé vlasti a zanesl poslední pozdrav můj vlnám
modré Adrie a bílé perle, zámku Miramare. Pa
matuj, že syn Habsburgů nikdy neutíká v noci
jako zločinec. — Nuže pojďte na prsa mé, vy od
daní přátelé moji, přijměte požehnání z rukou
mých, — požehnání u rírajícího. Žijte s Bohem,
s Bohem! —

Za několik vteřin otevřely se dvéře a dva
mužové vyšli. Jeden z nich, měl tak nápadnou
podobnosť s Maximilianerm, že jsem v prvém okam
žiku myslil, že císař vskutku stojí přede mnou.
Byl to hrabě M., důstojník na lodi »Alžběta«,

Když jsem vkročil do světnice, seděl císař
v lenošce, obličej maje v dlaních skrytý.

Když jsem jej oslovil, zvedl blavu, upřel na
mne krásné své oči a já pozoroval, že se mu v nich
třpýtí slzy. Podal mi ruku a pravil:

»S radostí jsem slyšel, milý Fonedeure, že
jate všickni na svobodu propuštěni, Radím ti pří
teli, opusť tuto neblahou zemi a pluj do Evropy.«

»Míním tak učiniti, Veličenstvo, přicházím
se rozloučiti.« .

eAni nevíš, jak to bolí, když se člověk musí
loučiti s věrnými druhy v dobách štěstí i zloby,
— Nuže buď i ty, věrný můj průvodce šťasten,
—žij s Bohemla

Druhého dne ráno, ješté za šera byli Maxi
milian, Miramon a Mejia na popraviště odvedeni,
kde jedna sslva z pušek učinila konec jejich ži
votu. — Tragedie Mexická byla dokonána a dne
15. července vjížděl slavně president republiky de
hlavního města,

Mrtvola nešťastného císaře Muximiliána byla
do Vídně převezena a do císařské hrobky v ků
Btele kapucínském vložena.



Ve skupině litoměřické odevzdáno bylo 373 hlasů.

Zvolen byl něm. rad. Rutschor 314 hlasy. Kmeskýokrokář dr. Baner obdržel 196 blasů, mladočec
Štrejcovaký 11 bl., Wilhelm s Ústí také 11 hlasů.
Ve skupině krumlovské odevzdáno bylo 838 hlasů.
Kandidát něm. pokr. strany a selské atrany Martin
Soukup obdržel 188, Josef Ďander, kandidát českých
menšin 97, Jiří Kleteenburger (křesť, soc.) 93 a Jošef
Póschko (vém. rad.) 30 hl. Jest nutná užší volba mesi
Soukopem a Dandrem. Ve skupině prachatické ode
vzdáno bylo 217 hl, a obdrzeli: Něm. pukr. Váci, Grossel
174, mladočech Knoz 119 a s00. dem. Vilém Neu
baner 25. Zvolen byl tedy Grfssel. Ve ekopině

lánské odevzdáno bylo 398 hl., s nichž obdrželi:
čm. rad. Iro 227, něm. pokr, Schóner 93, něm. ag

rárník Masser 65 a dr. Peták, mladočech 18 hl. Zvo
len byl tedy Iro. Veskupiněkarlovarské odevzdány
byly 403 hlasy, z nichž obdrželi: Něm. radikál Klic
mann 201 a agrárník Steiner 107blanů. Ostatní hlasy
byly roztříštěny. Zvolen byl tedy Kliemann. Ve sko
pině stříbrské odevzdány byly 343 hlasy, z nichě
obdrželi: Něm. pokrokář Čeněk Hoffmann 311 a český
ačítačí kandidát Emerich Macenaner 16hlasů Zvolen
by) tedy Hoffman. Vo skupině trutnovské odevzdány
byly 3814 hlasy a obdrželi: Něm. rad. Jos. Kasper
172, něm. agrárník F. Rotter 109, něm, pokrokář K,

Staudl 30 hlasů. Ostatní hlaa7 byly rozstříštěny.Zvolen byl tedy Kasper. Ve skupině litomyÁlské
odevzdáno bylo 329 hlasů, z nichž obdrželi: Něm.
agrárník Peschka 207, mladočech Lenoch 11%a něm.
konserv, Schubert 20hlasů. Zvolen byl tedy Peschka.

Výsledek veleb v V. kurii jest v Čechách
následující: V Praze zvolen Březnovský, na Smíchov
sku Klofáč, jenž v užší volbě dobyl i mandát litomy
šlaký (dosud zastonpený p. Adámkem). Plzeňský man
dát, dosud sociálně demokratický, dobyli národní
dělníci. Němci dobyli na sociálním demokratech čtyry
mandáty: chebský, žatecký, litoměřickýatrutnovský.
Mandát liberecký soc. demokraté uhájíli, na Stříbr
ska v užší volbě české blasy rozhodly pro německého
nacionála (I) — Na Písecku zvolen Mladočech Krato
chví), na Táborsku Mladočech Holanský. — Mandát
budějovický opět v užší volbě padl do rakou něme
ckých[ — Mandát Kolínský získal mladočech Karbus,
mandát Čáslavský dosavádní poslanec Bečvář,mandát
Královéhradecký obdržel Formánek. Na Podřipsku
padl v užší vlobě J. U. C. V. Choc z Olomonne a
zvolen mladočeský dělník Šrámek. — Na Jičíneka
v užší volbě zvolen ačitel Jos. Černý.Socialní demo
kraté v Rakonsku měli dosud 14 mandátů. Dobyli
tři mandáty v Dol. Rakonsích a 1 ve Slezsku. Ztra
tili dna 3. ledna 8. mandátů.
-| Úpadek soclální demokraele v Če
chách. Sociální demokraté měli do V. kurie roku
1897 v Praze 13955 hlasů přímou volbou, letos pouze
8134 tedy o 5821 hlasů méně. V jiných okresích če
ských měli r. 1897 2209 volitelů, letos pouze 1265 vo
litelů, tedy o 914 hlasů méně. Okaté zatracování če
ských státoprávních snah, surové tupení náboženství
katolického, bezohledné osobní útoky a hlavně doká
zaná zuprodanost židovskému kapilálu zlámaly hýč
kaným dosud eocínům raz. Bylo by také amatno,
kdyby nevzdělanost měla v Čechách rozhodovati 0
osudech národa,

Politický přehled,
Říšská rada. Dne 29. ledna (dle jiných

zpráv počátkem února) o polednách prohlášeno
bude v soubojových jízdeckých kasárnách rakou
ského parlamentu — elosf« Bude totiž svolána
říšská rada,

Prine Bedřich Sohwarzenberg před
" nášel v Budějovicích na schůzi voličů. Mezi jiným

pravil: »My se sešli, abychom zachovali myšlénku
majority, která otřesena byla. Ale ne za každou
cenu. Abychom chodili od strany ku straně, to

„ať se nikdo nemýlí. Snad české poselstvo snáze
snese politiku volné ruky než ti, kteří nám hrozí.
Máme úplné jasný program, který protivníci ne
mají. Nebojíme se politiky volné ruky, ale budeme
šťastni, najdeme-li přátelé. A žádám vás, abyste
to uvážili, myšlénku srovnati a spojiti veškeré zás
stupce Slovanů a spravedlivých Němců. Pošetilý
jest národ, který pouští se v boj, neuváživ dříve
sílu svou. To je zada na národu. Ale pevně
stujme na požadavcích svých a hajme je do po
sledního okamžiku, Tak si představují budoucí
naši politiku.«

K sčítání lide. Zločinnánásilí, spáchaná
Němci rakouskými na slovanských spoluobyvatelích
při posledním sčítání lidu docházejí povšimnutí i za
hranicemi. Moskevskýlist praví, že dlužno se připra
vití ještě na pěknější kousky, než které se udály při
popise r. 1890, kdy v některých městech, majících
na tucty slovanských spolků, nebyl napočteo ani
jediný slovanský obyvatel, Zprávy o tom, jakým

„spůsobem dál se popis ve smíšených krajích alo
vanských zemí Rakouska, jsou pobuřující a člo

(věku se ani věřitinechce,žese můžedítí v Evropě
takové násijí, jakého se dopouštějí rakouští Němci.

Příští sněmovně poslamecké co do
její dělnosti nečiní se velké vyhlídky. Tak při
náší »Montagspressce z Budapešti zprávu, tý
kojící se našich poměrů. Při posuzování 'dosavad
ních výsledků volebních do říšské rady je zde ná
hled, že Rakousko co do způsobilosti říšské rady
ku práci přichází následkem nových voleb z deště
pod okap. .
.. Baske zřídilo právě svůj konsulát v Bom
bayi. Je to jeho první zastoupení v britské Indii.
(Generálním novým konsulem byl jmenován státní
rada W. Kiemm,

Válka v Mění Afriee. Dle výrokuKrí=grova zamýšlejí Burovévniknuvší do Kapska zni

čiti všecky dopravní linie mezi Kapstým Městem
a hlavním stánem generála Kitchenera, čímž
tento má býti donucen k vyklizení obsazených
států búrských. Generál Botba dobyl opět velikého
vítězství nad Angličany. Tři sta Angličanů bylo
zajato a mnoho stfeliva a děl Burové ukořistili.
U Naamoportu v Transválsku strbla se také bitva,
v níž zvláště mnobo anglických důstojníků padlo.
Anglického vojska bylo celkem na bojiště vysláno
210.000 a nyní se tato armáda ztenčila na
75.000 mužů. Nad novými úspěchy Burů jest
v Anglii ovšem pobouření.

Válka v Čimě. Čínský místokrálLi-Hung
Čang jest těžce nemocen, Vojsko »spojenců“ usta
vičně má menší srážky s boxery. — Vrah ně
meckého vyslance byl popraven. — Hrabě Wal
dersce odepřel žádost čínských vyjednavatelův,
sby za vyjednávání o mír upustil od věelikých
vojenských operací. Čínský císař hodlá prý všechny
podmínky Evropanů vyplniti, tak že by dalšího
válčení potřebí nebylo,

Z činnosti katol. spolků.
Z ústřední jedmety katol. spolků

diecése královéhradecké. Výborováschůze
pořádaná 87. prosince m. r. byla Četné navětívena, i
hosté z díecéso ne dostavali. Cítí so všeobecně, že v ny
nější rozháranosti nutno sapoň v diocósním svazu vy
trvale pracovati. Z podané zprávy o burse práce, již
vede p. Joa. Polák st. v Hradci Králové, vysvítá, že
v kruzích dělnických jest sice známa, ale v kruzích
mistrů zaměstnavatelů téměř nepovšimnuta. Četným
poptávkám po práci nelse vyhověti, ješto pp. mistři
bureu naši ignorují. Naříkají si stále na nedostatek
spořádaných dělníků, ale nenapadne jim, že si je mají
vyhledávati. Korreapondeční dvojitý lístek beze všech
poplatků vše spraví. Jest třeba častěji na toto opa
Wení ve prospěch křesťanského dělnictva upozarňovati.
Dle správy jednatelské dopsáno bylo na četná mfata,
aby byly zalošeny nové jednoty. Hozoslanédotazníky
vrátilo vyplněné 48 jednot, nevrátilo dosud 36. Héhem
roku bude vydána všemjednotám rozeslána statistika
z vrácených dotazníků sestavená. Jednáno o finanční
stránce ústředního sdružení, které nemá vůbec žád
ného fondu. Na to probírány byly vzorné stanovy li
dových křesťansko-eocialních spolků, které budou vedle
jednot tovaryšských a sv. Josefských tvoříti třetí sku
pinu v organisaci katolické. Stanovy budou vytištěny
po úředním schválení a na potádání tak zasílány, aby
se mohly s nepatrným změnami zadávati. Rokování 0
stanovách valně 6e protáhlo, takše nemoblo býti pro
jednáno sestavení programové příručky pro našince
na základě sjezdových resoluc. Zvolena 3 členná ko
misse, která návrh pro příští schůzi sestaví.

Katol. jednota „Slavata“ v Luší
konala v neděli dne 6. t. m. veřejnon schůzi, v spol
kové místnosti na úpatí posvátuého Chlumku. Schůze
tato byla vzdor nepřísnivému počasí velice četně nar
štívena. I = přifařených obcí kam byly plakáty roze
slány dostavilo ae dosti účastníků, takče velká míst
nost spolková byla naplněna. — Vsdp. vikář Vlach
zahájil echůzi křesťanským pozdravem a sdělil slovo
pozvanéma řečníkovi, p. Vobejdovi-Prosečskému, red,
„Obnovy,“ který v dlouhé, dvě hodiny trvající řeči
pojednal o náboženství budoucnosti; nastíniv poměry,
v nichě žijeme, poukázel na mravní a bmotný úpadek
a pádnými důkazy vylíčil, če k vážné a opravdové
nápravě nutno jest, vrátití se opět k náboženství ka
tohckému. Vysvětlil působení katolické církve, co ta
to za 19 set let pro lid nčinila, — poukázal na mělké
základy podvratných živlů nepřátelských. Podobenství
o marnotratném uynu dojemným způsobem přirovnal
k poměrům nynějším a ukončil ujiáténím, že jedinné
náboženství katolické jest náboženstvím budoncnosti.
Věcné vývody své oddůvodnil vědy nesvratnými dů
kasy, takže i přítomní někteří protestenté nemohli
ničeho proti tomu namítati a s přednáškou, zvláště
pro nynější dobu velice důležitou, souhlasili. Jen je
den mladík učinil poznámku o inkvisici jskoby tato
byla snahon církve ale p. redaktor opět důkasy výtku
tu vyvrátil a citoval jednotlivé vyroky nestranných
dějepisců, čímž dokázal, že inkvisice nikdy na vrub
katolické církve se přičítati nemůše. — Dojemnýmí slovy
děkova) vadp. vikář Vlach panu řečaíkovi za jeho
vřelou, dobře procítěnou řeč a kladi přítomným na
srdce aby o tom uvadovali — a dle toho se řídili.
Vzpomněl také vřelými slovy zásluhy J. M. nejdů.
stojnějšího velepastýře našeho, který na posvátném
Chiumku často Řásával a vybídl přítomné aby Jemu
provolali třikráte „eláva,“ coš také se stalo. — Krá
ená schůze tato zůstane zajisté všem účastníkům v milé
upomínce.

„Narození Páně“ v Adalbortinam.
Jak kouselně působí poesie vánočních svátků na ardce
jednotlivce i na krah rodinný, dokázala účast hradec
éhoi vůkolního obecenstva na Zelinkově vánoční

hře „Narození Páně,“ kterou jednota katolických to

6. ledna ve dvorsné „Adalbortina.“ Prostorná dvorana
byla do posledního místečka naplněna a mnoho obe
censtva veneloslo sni v ní místa. Všaktě. produkce
tovaryšské jednoty takó maslonšile takové návětěvy.
Vážné, ale zároveň též Sirším vratvám přístupné,
skladba Zelinkova byla svědomitě nastadována a pre
cisně přednesena. Hlavnípodíl na celkovém úspěchu
mají evláště pí. Řebcová, sl. Novobradská a sl. Kal:
hánková, jimě podařilo se v solových partiích rogvi
nonti vzáoný poklad vyškolených hlasů. Z mužekých

Jakobský, Beránek s Červený.Sbory, čítající 80 nil,

ním. Oržestrální průvod provedla dokonale oblíbená
kapela operetní společnosti pí. El. Zčlinerové. Mezi 2
a 8 jednáním bylo komponováno 5 divých obrazů,
představujících B tajemství radostného růšenoce, dle
obrazů slaté bible klassiků. Živé obrasy ze velmi lí

<

bily, uvláště Ješíšek (dosruška p. oficiáln Lukode) s
andělíčkové. budili sensaci. Představení poctil jako ji
ná léta sám ndp. biskup Edvard Jan, věnovav 20 K,
vadp. kapit. děkan Frýdek a mnoho jiných vzácných
hostí. Vánoční hra tovaryéské jednoty povsnášíse pro
svůj vzdělávací význam nad obyčejné zábavné pro
dukce, proto můše jednota sapočítati ji aměle ne účet
vadělávací činnosti. Zdař Bůh! —

Katolická jednota v Kostelci m.©.
připravila dne 6. a 7. ledna 1901 ušlechtilou zábavu
a příjemná večery nejen svým členům, nýbrě i širší
mu obecenstvu zdejšího města a školní mládeši.
Hrály totiž školní dítky pp. členů katol. jednoty vá
noční zpěvohra „Od jesliček září Jáska“ ve 4 děj. od
J. Košťála. Souhra byla tak zdařilá, še P. T. obecen
stro, které naplnilo po oba večery prostranný sál a
galerii na Rabštejně až do posledního místa, odchá
selo dojato, potěšeno s přáním by se podobná před
stavení opakovala častěji. Po nedělním předatavení po
děleny dítky pp. členů počtem 120 pěknými vánočními
dárky. Čistý výtěžek věnován sdejší mládeži školní.
Žehnej Bůh další činnosti jednoty kostelecké.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní: V Pánu zesnuli:

E Frant. Kleiner (V. Valn.) senior diecóse, čestnýoneist. rade, atd. farář Jetřichovaký, na odpoč. v
Litomyšli + 2. ledna 1901. (naroz. 1818, vysv. 1887,

. Vác). Matinský, vjk. aokretář, čěkan v Teplicíc
R. ledna, (nar. 1846, vysv, 1869.)Vyznamenání

jsou: p. Alois Kopecký, bisk. víkář a farář v No
výoh Hradech, jmenován čestným koneist. radou, p.
Mik, Simon, farář ve Svratce a p. Otok. Richter, fa
rát v Pusté Kamenici, čestnými děkany; pan Ant.
Bartoš, farář v Ranné, panVáci. Marek, farář v
Hlinska, pan Frant. Mimra, ferář v Krouné a p.
Jos. Selichar, farář v Kameničkách obdrželi Exposit.
canon.Ustanovení jsou: p. Frant.Katnar, koop.
Bernartický, za faráře do Javorníka (Mobren.', p.

Ang: Novák, administrator, za faráře v Dobřenicích,p. Váci.Kolář, farář Křešínský za faráře do Licibo
řiv, p. P. Bedř. Vavroušek, O. Praem., aložil kanon.
sponsi pro faru v Jeřicích, p. Frant. Jeřábek, farář
Vřešlovský sa firáře do Číbusi, p. Karel Kahn,
administrátor za děkana v Chlumci n. C, p. Ferd.

Žofák, kaplan Žehuňeký za kapi. do Chlumce n. C.,
P Jos. Vojtěch, kaplan za admin. v Náchodě, p.rant. Vacek, ustanoven definitivně sa katechetu na
reálce v Kostelci n. Orl. Uprásdněná mlata:
Křešín, fara patron. náboženské matice od 4. ledna,
Teplice (Wekelsdorf. fara, patron. Bedř, Faltise z
Jamny od 9. ledna, Vřešťov,fara patron. nábošenské
matice od 9. ledna b. r.

Sebevražda. Při sekání ledu na Orlici na
lezli dělníci dne 10. t. m. mrtvolu A. Andrové, man
želky krejčího s Nov. Hradce Králové, jakož i jejího
malého dítka, které bylo v peřince zaobalené. Úbobá
ena již od nového roku se pohřešovala.

Obstrukce ma hradecké radnici.
Kdo byl účasten poradních schůsí III. šivnostenského
sboru před volbami nynějšího obecního zastupitelatva,
očekával, še noví lidé do výbora obecního volení ruz
množí řady potřebných pracovníků a zastanců lido
vých tříd“ Dies však setkáváme so s odchodem 8 čle
nů III. sboru z výbora, čímě odkázány jsou zájmy
menšího poplatnictva zástupcům jiných aborů. Ne
chceme zde rozhodovati, na kom vlastně spočívá vína
tato obstrukce, ale nesouhlasíme s ní, ježto vědycky
slušní a rozumní lidé najdou společnou půdu, na níž
lze se dohodnouti. Trochu dobré vůle, umírněnosti a
samostatného úsudku beze všech našeptávajících ka
zimírů by mohly adržeti naše obecní rástupitelství
naté výši vážnosti, jaké mu jako výkvětu občanstvu
náleší. Nemáme příčiny stotožňovati se « většinou
obecního zastupitetstva, ale nemůžemejí odepříti sna
bu po pokroku a svelebení města. Bez prosíravonti a
beze vzdělání není však pokrok možný, proto bez
„latinářů“ se v obci naší neobejdeme a neobejdeme
se též bez svědomitých a sračných pracovníků, jakým
jest u. př. pan rada Russ. Obec naše jest velkostat
kem, má značné jmění a rozeáhlou obecní agendu,
k tomu všemu nestačí jen nějaká výmluvnost, nýbrž

k tomu je„potřebí vtipu a pracovitosti. Dnes musímese spřáteliti a tou myšlenkou, že salaristé a latináři
podrží si v obci vědy příslušnou váha, proto III.
obora nezbývá nic jiného, neš práci latinářů kontro
lovati, spravedlivé požadavky menšího poplatnictva
mušně.a věcně héjiti. Chybou by bylo hlavou zeď
prorážeti a dosavádní posice opouštětí,

Školní mládež a velby. Vtšohtodnech
chodili po nlících královéhradeckých chlapci, kteří
ještě do školy chodí a nosili velikou ceduli s nápisem:

„Volte dra. Křížel“ Toť opět nová ukázka, jespůsobom jiš se reklama jednotlivým kandidátům
dělá! Tedy jiš i mládež masí takovým pánům pomá
bati na nohy.

Výstavo obranu V. Sochora „Srážka
jízdy u Střesetic“v Hradci Králové navštívena byla
od 22. prosince do 9. ledna 8185 osobami. Zvláště vo
dnech nedělních dostavaje se v celých průvodech obe
censtvo hlavně s měst českého severovýchodu. Poně
vadě osnámeny byly ještě četné návštěvy, prodlon

14. ledna.

Ples c. a -k. šikoratelů a ohňostrůjeů posádky
zdejší konsti se bude dne 10. t, m. v dvoraně Adel
bertina.

Klieperove divadlo v Hradel Hrál.
Společnost Elišky Zolinerové jiš jan několik dní po
trvá v Hradci Králové načeš se odebéře do Kutné
Hory. — Neradi budem se s oí loučit — a ačkoliv
u počátku jevila se k společnosti tó jekásí nedůvěra,
nymí zajisté není snad nikoho kdo by o společnosti
omýšlel nepříznivě. Čelon řada operních i činoherních
představení pořádala ne zdejším jevišti a kašdý den
uchystale nám příjemný večer. „Dalibor“ „Psoblavci,“
„Habiška,“ „Prodaná nevěsta“ „Radus a Mabulena,“



Ameriku považujeme my v našem díle
světa — v Evropě — za zemi nejsvobodnější.
Mají prý tám ve Filadelfii „dům svobody“. A
vwdomě tom mají zvon 8 nápisem: Zvěstuj
evobodu obyvatelům -této země. Ale mají tam
w Americe taky jeden znamenitý pomník,
který postavili generálo Wasbingtonovi. To
byl, jak známo, muž, který je původcemsvo
bodného vařízení a ústavy států severoameri
ckých. A když jsem se dočetl, že tomuto
opravdu ©svobodomyslnému ©muži postavili
pomník, byl jsem zvědav, jaký asi nápis na
ten pomník svobody napaali. Čekaljsem na
jisto, že tam bude psáno něco takového, jako
naše Osvěty lidu přinášívají. Ale zmýlil jsem
se. Na pomníku je velikými písmeny napsáno:
Laus Deo! ChválaBohu.—Nazvoně: Zvěstuj
evobodu, a na pomníku: Chvála Bohn!

Divná to věc, ale jaká pomoc. Jedna

moje tetu přijele po více letech z Ameriky aříkávala: Americe je „holt“ všecko jináč,
než tady. A je to Boží pravda. Už hned, co
ee týká toho zvonu svobody, je to u nás jináč.
Tam v Americe maji jen jeden a my těch
zvonů svobody máme plná města, plné vesnice,
(s plné — krčmy. Škoda, že naše vláda neměla
ten nápad, ab se při sčítání lidu taky tázala,
kolik kde je zvonců svobody: Byl by to pro
statistickou vědu veliký pokrok. Araději bych
v těch arších ka sčítání lidu vynechal ta „Um
gangsprache“ — obcovací řeč — a na místo ní
bych dal ten „svonec svobody“. Předně by to
bylo něco, co žádná říše jeňtě nemá a Ra
kousko, o kterém povídají, že sláva jeho bledne,
by pojednou od nového roku etoletí dvacátého
bylo nade všecky státy pokrokem ve vědách
povznešeno. A paketou „Ungaogsprache“ jsou
jen mrzutosti, kdežto z těch zvonců při sčí
tání lidu by ještě povstalo mnoho a mnoho

pěpásn“ a národové rukouští by se v těchto
ta eh mrazech smíchem rozebřáli. — Jakáv pomoc. Pozdě bycha honit, teď už je
pozdě, ale tolik je přece pravda, že těch
zvonců svobody máme veliké množství. Jenže
jim všude stejně neříkají. Někde se to jme
puje: Osvěta; jinde Zář; v Bydžově tomn ří
kají: Stráž a jak „holt“ kdo si myslí, že tan
zvonec dle jeho jména bude dál v krajině
slyšet. Nejlépe je — jak známo — slyšet po
celých Čechách „Národní“ Říkávali mu Káčin
buben, vymysli] to prý jakýsi Kopal v Praze.
Ale to byly jen tak ty hloupé a hrubé kleri
kální vtipy. Lépe zajisté posloužíme cti našeho
národa, Když se budeme moci pochlubiti, že
Dejen Amerika, ale i staroslavné české krá
lovatví má taky Filadelfii a v ní důma vtom
„domě zvon. Je to ta ulice v Praze — jde se
tam z Václavského náměstí — tam je redakce
— a z té redakce denně jako „velebným cho
ralem“ zní hlas: Zvěstaju svoboda obyvatelům
této země. — Aleabych nezapomněl, my máme
těch zvonců ještě taky jiný druh; jenže taky
nemají pro ně stejné jméno. Zastaralé jedno
jméno jest: Doktor Žvanil. Ostatní se bojíra
říci, ale obdivuji se bohatostí našebo jazyka.
Někde na příklad říkají: Tlučhuba — a jeden
starý pán z těch dob, kde jsme se opičili po
němčině, říkával: Hobotluk — z německého
Mauldrescher — proti čemn jsem se opovážil
namítati, že by se mělo přeložiti: Hubomlat.
Konečně taky se může — a to ušlechtileji
říci — Mlatihubka,

Mají-li v Americe taky takové svonce
svobody, nevím, protože jsem tam jak
živ nebyl, a jen tak doslýchám, že jich
mezi tamními Čeoby, kteří nechodído kostela,
je taky dost. A vím, čím to je.

Kde není svoboda dle toho pomníku Wa
ehingtonova — a tím heslem Laus Deo!
Chvála Bohu — tem je mnoho zvvnoů svobody
čili mnoho blaku s tou svobodou, ale pravé
svobody tam není. Bez Boha ve smyslu
křesťanském, anebo raději bez křesťanství
není svobody. Bezbožnictví — athei
emns plodí všude jenu svobodu

V Hradci Králové, dne 18. ledna 1901.

zlého, svobodu vášní lidskýcha otla
čaje svobodu dobra vůbeo, zvláště pak svobodu
katolicismu.

Když ku konci osmnáctého století ve
velké francouzské revoluci ve Francii bezbož
nici o svobodě křičící církevní statky ukrásti
či vlastně ulonpiti chtěli, řekl jim jedeu sně
movník: Pánové! chcete míti svobodu, ale
schází vám spravedlnost. A tato pravda na
novo 80 ukazuje nyní na počátkustoletí dva
cátého. Během století devatenáctého zmo
bli se katolíci francouzští tou měrou zase,
že je v zemi mnoho mužských i žen
ských duchovních společnosti (řeholí, kon
gregací), a že po okrudení církve svobodomy
slnými pány zpáchaném mají něco jmění, po
něvadž oděv, přibytek a pokrm nikde zadarmo
nedávají a katolíci pouzí duchové nejsou, nýbrž
i tělo mají. — A hle! Ten katolicismus a to
jeho jmění pálí bezbožníky z katolíků — ale
hlavně z evangelíků a israelitů — pocházející,
a chystá se zase jako ku konci osmnáctého
století zákon, jímž chtí katolíky zase okrásti
a společnosti ty vyhubiti. Jiní boháči mají

pokoj! To je tu svoboda bez hesla: Laus Deo!hvála Boha! A velice krásně to vypadá, když
české listy ovangelické, jako k, p. luteránský
církevník — augšpuráček — na stranu bez
božníků po okradení katolíků práhnoncích se
dává. A co je nejkrásnější, to je to, že bezbož.
ničtí svobodáři chtí dáti zákon, který má za

nost duchovního představeného a čistotu! Tam
to dopracovali s tou svobodou! Peleše všech
prostopášností mají svobodn; nestydatým až
pod zvíře může být ve Francii každý, k tomu
jsou tam zákonem chráněné domy, ale čistot
ným dle slibu Bohn učiněného nemá nikdo
býti ve svobodné Franciil Tak nemají páni dost,
že kradou jmění, chtí krásti i svobodnou vůli 1!
Ve Francii emf se lidé modliti jen jak bez
božníci dovolí! Zrovna tak to dělali ti knížecí
velikáni, když zaváděli nové církve v 16. ato
letí v zemích svých! Námitka pak, že řehol
nici dělají taky politiku, neplatí. Ve svobodném
státě přece každý dospělý člověk má volnost
dělati politiku, obzvláště, když tak ohromné
daně platí. I to je ukázka, jaká ta svoboda
bez Boha jest. Jen tak smíš smýšleti nábo

myslný.
V jednom českém městě byl v jisté od

lehlé jeho části hostinec. Byl pelech špíny až
tak, že se tam dařilo jistým zvířátkům, pro
které se musí dát mnohdy ostříhat dlouhé
vl sy. Byl te však i pelech špíny mravní. A
tomu hostinci dali jméno — Amerika.

Bylo mi líto té Ameriky, která původně
založila svobodu svou na hesle: Laus Deo!
Cbvála Boha! Bylo mi jí líto, že takový pelech
jejím jménem nazván byl. Ale tolik je jisto,
že svoboda bezbožníků dělá z Francie a z kaž
dého státu takovouto— „Amerikn“, jakou je
taková houpoda.

Krásnou ukázku té svobody bez katoli
cismu podal nám při posledních volbách jeden
pán, který by se výborně hodil za zákono
dárce do nynější Francie. Povídáme „o svo
bodě bez kutolicismu“, poněvadž — jak známo
— křest neudělá vždy žida katolíkem idle
jeho smýšlení. Jak známo, byl do moravského
zemského sněmu zvolen na místo mladočecha
— rázu dra. Stránského — farář Dr. Stojan.
To panaStránského dopálilo již samo sebou.
00 je přeci vůdcem „lidové strany“ přená
ramně svobodomyslné a proto má „lid“ volit,
jak si přeje Stránský, katolíci vůbec a kněží
zvlášť nemají dělát politiku. Ale ono se stalo
ještě něco horšího. Stojan — katolík — se opo
vážil po svém zvolení vstonpiti do kluba (8bo
ru) českých poslanců sněma moravskéhoa byl
do něho přijat. A tím se stalo, že mladočeši
přestali mít většina v tomto sboru, a že právě
proto budou muset postoupiti jedno místo v
zemském výboru, a přijde o něj — Stránský.
Ale pozor! Místo to je placené místo, Pan dr.
Stránský — ten svonec evobodomyslnosti mo
ravské —přijde oročních 6000 korun! Ale již

fnserty se počítají levně.
Olmova vychdsí v pátek v poledne.

——
| Ročmk VIL

před tím provedli to prý katolíci moravští, že
advokát ten — dr. Stránský — přišel též o
výnosný úřad právního zástupce živnostenské
banky. A proto zvonec svobody jeho zavzněl
jako zvon na poplach zvučící, a na místo svo
body hlásal — pomstu! A proto při volbách
do říšské rady navedl dr. Stránský volitele,
aby raději dali hlasy Němci Pommslovi,než če
ekóému katolíka!! Svoboda bez křesťanství je
svoboda vášní —a klamánímlidu.

Bohužel, že dosud za takovýmhle zvoncem
běží nejen lid, ale i většina vzdělanců českých
aspoň do té míry, že katolicismu nedůvěřají
a proti něma 8e staví. Ale jen pravé křesťan
ství hlaholí velebným zvukem zvonu svobody:
Zvěstuj svobodu obyvatelům této země, protože
ono jedině pevně drží zásadu Washingtonovu:
Laos Deo! Chvála Bohu! Jen tam kde se samý
šlením i jednáním vzdává „chvála Bohu“, zvě
stuje se a dobývá svoboda pravá, Jen tam po
vstává Amerika, jako stát svobody, jak si jej
myslel Wushington. Kde však slovo Bůh 86
již ani téměř vysloviti nesmí, kde křesťanství
jest ubito a uplváno, tam dělají ze států a vlastí
— „Ameriky“, peleše špíny a zpousty.

Dopis z Prahy.
V Praze, 16. ledna.

(Po odbytých volbách do říšské rady. — Náerhy
na Husův pomník v Prase a nová fáse jeho

umístění. — Pohroma spekulantů na burse.)

„Těžký kámen starosti“ svalil se nám ze
srdce! Máme po volbách do říšské rady, jež
dopadly tak, ža se všechny strany z výsledku
jejich srdečně rudují. Nejvíce však plesá strana
mladočeská, která se nemůže ani dosti natěšiti
z toho, že při volbách těch neztratila ještě
více, než-li ztratila.

Celkem však vážně vzato, českon in
telligenci konečný výsladek voleb Čech těšiti
zrovna nemasí. Dach volby ty řídící byl na
nejvýš zarmocujícím. Největší většině volič
stva, jež k volbám šlo, neběželo při nich, aby
se mandáty do říšské rady dostaly do rukou
lidem těm nejlepším, kteří by byli ochotní
břímě jejich a zodpovědnost za ně převzíti,
ale voličstvo zapomenuvší na důležitou věe,
o kterou jde, při volbách těchto se buďto
nesnázemi kandidátů bavilo, anebo provádělo
svůj volební justament. Při volbách těchto
v největší většině nešlo především o to, kdo
skutečně spůsobilý k tomu má na říšskou
radn jíti, ale duch jejich nesl se směrem na
nojvýš nízkým. Snažil se totiž ne z důvodů
v pravdě positivních, ale ze příčin většinou
mělkých, aby ti a ti lidé při volbách propadli.

Dobrá! Jsme naprosto a docela 8 tím
srozumění, že ty a ty osoby bylo včasno a
dobře z veřejného života odstraniti, avšak po
hlédneme li na jejich nástupce, vidíme již
perspektivu budoacnosti. Voličstvo při nej
bližších volbách nebude míti zase žádné jiné
důležitější starosti, než-li aby se dnes zvole
ného pana poslance opětně zbylo. Při odstra=
ování nevyhovujícího nebylo pomýšleno na
nic jiného, než-li aby byl odstraněn a opome
nuta snaha, aby byl lepším anebo alespoň ali
bnějím politickým činitelem nahražen.

Pokud se stanoviska Vídně týče, to právě
odbyté volby z rovnováhy nepřivedly. Bude-li
parlament v nynějším novém svém složení
dělným, odhlasuje vládě její návrhy, jako činil
po třicet let před tím a půjde potom zase
klidně domů. Víme ze skušenosti, co se mlado
češi naslibovali, nahřmotili a oakázali, co prý
všechno ve Vídni dokážou. A zatím byli tou
nejspoblivější vládní stranoul ©Proto mluviti
o tom, že noví poslanci hřmotem něco ve
Vídni dokážou obzvláště nového, bylo by „tě
šínskými jablíčky“. Jest-li parlament nepůjde
cestou mu vykázanou, bude rozpustěn, státní
natnosti vyřídí „sněmovna panská“ a pro po



zdější doby budoa zavedeny volby do ří
rady zacéčanade ték £o.r posl

řipoštěné rázná rozšíření hlasovacího práva
Jsou vlastaě sárody jenom provisorajmei, jek
mohou rázem zmizoti.

České 3 ní na fišské radě ztřací

kondižeráts nie 1n Jamoná "jisSeoral ze | , Je o zdo ©

naznačíli; prof. dra. Jaromíra Čelskovského,
kterýž jest jtikem vážným a proto svou
účast na synější, voličetvem diktované dobro
družné povti doVídně odmítl a konečně hlí
neckého okr. starostu Karla Adámka, který
také prozíravě zůstal doma. Následkom toho
má o v Praze za to, že řízení českého klubu
-ngříšské radě ujme se nejspíše kotnohorský
advokát dr. Bed. Pucák, který by se takto
z mojrozhodnějšího radikála stal politickým
vůdosm jednoho bývalého ministra a tří soud
-dních radů. o

Katolická strana při volbách těchto při
hlásila se se svými kandidáty poněkud záhy,
skoro předčasně. Kandidovala, aniž by dříve
terrain opatrně ohledala, jiš v říjnu, ač měla
na to dosti času v prosinci.

Ovšem,
měla. blavně vzdělávací ráz, aby katolické
voličatvo počalo uznávati volební činnost za
svou povinnost.Proto také nebyla rozvinuta
taková agitace, jaké jest notná, běží-li skutečně
o dobytí vítězství. ,

4 * .
Jednou z vynikajících událostí dne, bylo

zde zasedání poroty posuzující návrhy na zbo
dování Husova pomníku v Praze, jehož po
drobaou historii přinesla v posledním svém
člele (prosincovém) „Aletbeia“. Návrhů došlo
celkem 24, z nichž tři poctěny byly cenami.
V porotě vedle členů domácích zasedal Ras
professor Beklemišev z Potrobrada a Polák
professor Godebski z Paříže.

Jako místo pro Hosův pomník v Praze
bylo své doby obecním jejím zastupitelstvem
určeno Staroměstské náměstí, v jehož saverní
třetině má pomník Husův státi. Netřeba se
šířiti o celé táto všeobecně známé záležitosti,
jenom jako zajímavost uvésti dlužno, že pro
fesnoři Beklamišev a Godebski Staroměstské
náměstí pro postavení pomníku Husovi z dů
vodů uměleckých neodporačojí a domácí čle
nové poroty prof. Jar. Čelakovský a prof. 0.
Hostinský také náměstí to za vhodné pro
umístění pomníku toho nepokládají a ve smyslu
tom posledně jmenovaní podali také dobro
zdání při posuzování návrhů na pomník s vý
hradou svých názorů pokad se týče vhodného
umistění. Cizí umělci však veřejně v ohledu
tom svá mínění pronášeti, nepokládali se za
povolané.

Proto také otázku umístění Husova po
mníku nachází se možná že v nové své fázi.
Silná strana stále přimlouvá ge za umístění
jeho na Betlemském náměstí, ve kterémžto
smyslu, (když otázka postavení jeho došla
až tak daleko, jak je), vyslovili 8a také své
doby někteří pražští faráři a jiná strana bledá

FEUILLETON.
Dojmyz cest.

Napsal Joseí Váňa.
IV.

Zakopané,
„Tu jsem byl v ráji o němě
dude sní kdys v dětství avém“,
Kaz. Prserwy-Tatmajer,

Tahle slova velikého básníka melencholie a
nadšeného ©opěvovatele Tater stále mi zvoní
v duši, když vzpomenu na chvíle prosněné v Za
kopaném.

A věřte, kdybych byl básníkem, psal bych
nejinak, Ty příkré srázy, ty granitové tesy, roz
drásané větry a přívaly, ty příšerné rokle, hučící
vodopády a prostlané sněhem divně vás dojímají
mrtvým svým úsměvem a ostrý svit slunce hra
jící v jizvách jejich jak ve svraštělých lících
stařeny působí na vás tak divně, tak klidně, tak
melencholicky a přece jen nevýslovně úchvatně a
-vznešeně.

Zakopané — svéráznost|
Jinak sni nemohu krásné to hnízdo chara

k'erisovati, Všecko jest- tu tak zvláštní, tak své,
tak prosté, horské, jednoduché a přec tak úchva
tné. Poesie dýchá ze všech koutů 4 mluví k duši
tiscerými nárazy. I ten prostý lid takový čistý,
úbledný, jasných tváří a jiskrných očí. A duši
z těla by vám dal, kdyby mohl, To jsou horalové
poctivci, docela jiný lid než ve středu země,

O Zakopaném a o Tatrách do roku 1873
nikdo nevěděl. Teprve tehdy ukázal na ně dr,
Chalubinski jako na klimstické místo a udělal
ze Zakopaného (c, co vidíte dnes a krásy Tater
učisil přístupným: oku lidskému, Dnes již tam
přijde ročné 4000 stálých hostů mimo turisty,

Zakopané samo původní jest ves 837 m.
nad hladinou s několika chalupami 8 prostinkým,
dřevěným, kostelíčkem, kolem něhož se poetický

Dá

. Prosků, Jáděný dle faké, Bvůli i
svého čionátkě knnstat dd postep běkp čá
Ježitosti.

Došlé návrhy ba Hanár pomělk, patem
22, vystaveny jso v těchto Únech jkóablédnatí,
ze gárany ne o obocsnséva v mlstaoskech
emělecko-průmyslorého masté v Radolfiné..

Máma pomník nové misto ne Barlově

. L

Kdo prelský veřejšý život v poslední
době sledoval, každý postihl, že najednon čslé
řada osobností, které Ještě nedávno hrdly
v Praze zejmena v různých, va finanční efekt
vypočtených podnicích hlučnou a vynikající
rolí, zanikla ve svých rodinných sátiších. Zjev
ten byl již déle nápadným a příčinyjeho jsou
politování hodné.

V poslední době totiž rozšířila sé v Přažé
spekulace s cennými. papíry v rozměrech na
nejvýš povážlivých. Mnozí byli ve směru tom
čťastnými, ale tím stržení byli ke spekulacím
nanejvýš odvážným. V minulých dvou letech
rozmohla se v Praze hra na barse, které na
koncí mioulého roka skončila pro celý dav

na bursehrajícíchosobnostính smutně.V poměry ty zasvěcení tvrdí, že béhemroku
1900 ztraceno bylo na vídeňské a berlínské
buree přes 200,000.000 koran ponejvíce české
ho kapitálu, se kterým bylo odvážně, dle. vý
sledku vlastně hloupě epekulováno, tak že 80
dostalo mnohým našincům nanejvýš drahého
a celka národa smutného poačení, že kdo stojí
o cizí, přioházívá o své. Mnohé těžce postiže

né osobnosti jmenují ae veřejně,je my všakrouškou tichého politování zahalajeme. Ná
sledky těchto ztrát jsou již nyní v Praze ci
telnými a finanční rach a podnikavost zde
náhle nápadně utichly.K

Drobná obrana.
Národní listy zahřmotily opět M. J.

Husem. V čísle ze dne 16. t. m. píšou: „Smrť
byla nejvýznamnějším a nejslavnějším čínem Hu
sovým.“ Zde opět nový důkaz, že N. L pranic
nezáleží na tom co [Ius chtěl a co očil, nýbrž
jeho upálení jest jich hlavním vodítkemaby mohly
šářiti shoubné símě liberalismu. V tom spatřají
zbraň proti „klerikálům“ byť i neprávem —
ale to jim stačí. — Kdo chceš tedy býti dle
N. L. slavným, tedy učiň „veliký“ skutek —
totiž — umři!

Lež » mebo hloupost f „Čas“ v č. 2.
píše o účíncích „klerikální“ strany na Moravě.
Mezi jiným píše: Města moravaká mnohem
pronikavěji byla poněmčena a i vlašškými ob
chodolky osazena nešli v Čechách — a také
teproa ra našich dnů proniká u nich český
živel k významu. — Ale to „šlechetní“ patronové
„Času“ zamlčují, že kdyby „klerikálů“ nebylo,

hřbitov prostírá, na němž všsk bohužel také už
znáti ruku vaadalakou. ,

A tato vesnička během dvaceti lét vzrostla
v tak utěšené s dlo polské honorace. Kam pohlé
dnete, samá villa,

A graciesní Polky v nádherných toaletách
tvoří k nim acobyčejné kouzelnou stafáž. Tolik
elegintních krasavic nespatřili jsme nikde. A
sladký hovor, zábava a smích zuznívá odevšad,
zejména z cukernic, rovnajících se našim ka
vérnám. .

Zakopanské chaty mají velikou cenu ethno
grafickou a v nich uchovává se kultura taterské,
polská, o níž skoro až do let osmdesátých nikdo
nevěděl, až teprve na ni upozornil St. Witkiewicz
článkem +Drzwi chaty góralskie w Zakopanem
r. 1888 ve »Wistes. ..

Dr. Stanislav Eljesz Radzikowski vě spise
»Styl zakopiaňski« označuje temnější lid mikro
kosmem dávného lidu polského, který zachoval
staré tradice nebyv dotčen novější civilisací, Své
rázné stavby, ornamenty zskopanské vzbudilyi
pozornost cízinců a nábytek zakopanský zalíbil se
i arciknfžeti Rudolfovi, který naň upozornil mi
nisterstvo, A působením ministerstva se stalo, že
sloh zakopanský zůstal na tamní odborné řezbář
ské škole +úředné uznaným“ přes nelibost Fidi
telovu, který se o něro vyslovil, že to jest «chlopaki
motiv i zu byzantinisch«. Sloh zakopanský vešel
v život a stal se i moderním. Již r. 18093mělo
Zakopané první dům Zigmunda Gnotovského
bujovaný přesně dle plánů Witkiewiczových.

A pak už to šlo. Během osmi let vily v
Zakopaném zrovna rostly jako houby po dešti.
Kam pohlédnete, všude se pyšní jako luzné ho
ralky, když přijdou v neděli do kostela.

K rarité a specialitě Zakopaného patří též
zvláštní fiakrovství tak zvané s»furkye, Jest to
zcela obyčejná, dlouhá kára pokrytá plachtou a
opatřená vycpaným sedlem. U nás v takových
vozích vozí se na trh selata. A kdo takovouto
furkou nejel, nebyl ani v Zskopaném. Kočár jest

k hodyNoravaú toš u a rad
Ke i veins katoji, heštak sval „lidevá“

nbele ti nemývidění$ morasský ven d germanigací.

S „kdové Noviny“ orjénto žida Strán
skášgvr. BOBdopl: e upřítižeka
toliekésjroma. nů p Rk dalrozvoji ud ostaáié, ov
ré nevadí, aby viaěl „blerikální“ hn

É a r at. d.s, v 6, 4 snadšěnjmpíše orefor

lé gísaře. dotele IL. Reformy tg náleželyz většího dilu v tomi,že zabarovény byly olr
kovní statky, r kostely a kláštery, čímě
mnoho drahocených památek zvláště u nás
v Čechách přišlo na zmar. — „Čas“ se arcit
nezmiňoje, jak škodlivé ovoce měl strom jo
sefinismu, neříká nic o tom, že mnohé ty

do rukou šidů — a také tento
„opravdu český“ list (jak sám o sobě tvrdí,

ničeho svým -č 0)pepovidé, že právěcísař Josef II. chtěl. celé Rakouskoponěměiti,
tak že kdyby se vyplnila jeho vůle byli bychom
již dávno Němci. — To vše aje: svým
čtenářůmlist kterýmá beslo: Rozamnoua
poolivoupolitikou— — —“ 2.

Politický přehled,
V táboře polském došlok významnému

projevu na schůzi velkostatkářských voličů obvódu
krakovského, konané za předsednictví dra. Pas
zkowského. Všichoi řečníci vyslovovali se ve pro
spěch českých požadavků jazykových jakož i proti
jakémukoli spojenství s Němci leričáky,

Dr. Emgl dle zpráv některých listů, jest
prý vyblédnut za příštího ministra,

Ve Frameli jevíse začátek obratu v.cír
kevní politice. Ministr vojenství André podel sně
movně předlohu zákona, jímž se ustanovuje, by
na příště chovanci seminářů kněžských konali
službu vojenskou výhradně jen pří sborech zdra
votních. Dosud byli povinai sloužiti, jsko všichni
ostatní při stálém vojsku. Předloha ta budí v kru
zích parlamentárních zájem, ač proti ní opět po
vstává opposice v — radikálech vládě vyčítajících,
že prý tato couvá před klerikalismem. Některé
listy míní, že vláda chce opět překlenouti propast
mazi Francií a Vatikánem.

Miláe, tento démon ubohého Srbska počíná
opětkouti pikle. Bělebradsképoliciezabavila 00.000
výtisků proklamace, v níž prý Milán vyzývá Srby
k revoluce proti mladému králi Alexandrovi. Mezi
vojenskými hodnostáři kolují dopisy Milénovy a
zdá se, že celá armáda jest v jakési pochybnosti,
kde se skrývá pravda. Ubobý, nešťastný národl
Král mladík, slaboch, u něhož často rozhoduje
vice cit a osobní záliba než rozum, — s Milán,
zuřivý vášnivec, který se neštítí ani téch nejšpat
nějších prostředků, jímž by svoji nadvládu udržel
a jmění Srbska po cizině rozházel, tof smutná vy
blídka do budoucnosti. — | N. L. nveřejňují řeč

2,
tam bílá vrána. Letos začne až do Zskopeného
dojížděti dráha a tak i tato horalská specialita
bude vytlačována parou, omnibusy a omezena
jen na lokalní dojížďky. Škoda!

+ +
*

Přijeli jsme do Chabówky, poslední to možné
stanice k Zakopanému, asi k půlnoci.

Půl kopy horalů v širákách, v plsténých
gatích a v kožichách, chlupy na vrch obrácených
vyhrnulo se nám vstříc nabízejíc furku. Nesmírný
zápach z pařících se navlblých kožichů plnil celé
nádraží. Tak jsem se lekl nezvyklých těch figur
že jsem se bál ověřit jim posvátnou svou osobu
a tak jsme zůstali raději na noc u blízkého —
žida. Také slast, která se jen v Polsku musí za
žiti.Nechcio ni ani-hovořiti...

Ráno, když jsme otevřeli oči, válely se ne
smírné mlby, jako obrovské hrady přes nedaleké
vrchy a silnice topila se v bláté po silném nočním
lijavci.

A tak přec jen nezbývalo jiného, než sednout
na furku a jeti k Zakopanému. A cesta dlouhá
předlouhá. Šest hodin krčili jsme se pod plachtou
vyzírajíce v pravo a v levo a dychtivě vždy jsme
čekali, až budeme moci zase odečísti kilometr,
Považle. jen, že jsme jich musili spočísti — 42.
Cesta to strašná, ještě štěstí, že se můžele baviti
s horslem. Po dloubých otázkách přece ae umlu
víte. A boral vám řekne vše upřímně. Jest to
duše poctivá, nezkažené. Jakmile najmete jeho
furku, dá vám svou legitimaci do ruky a už ho
máte v hrsti. Zaplatíte mu texu, v legitimaci
tištěnou a ani vám nešpetnc, Vydírání nezná,
byl by přísně trestán a nesměl by jezdit. A toho
se hora) bojí. Vzpoměl jsem tak maně na Hradec
svými fiakry pověstný a usmál jsem se..

Až do Nového Targu jest cesta fádní, vaši
pozornost nezaujme leč jeden dřevěný kostelík a
jeden hřbitov v lese. — :

Od Nového Targu však, zvláště od vesnice.
Szafláry jest už cesta romantická. | Jedete kolem



krále Alexendra při zabájení shupštiny v Niši; král
mluvil nejdřív. 6 nadšením o své. ženě,vyličoval
rodinné štěstí a mezi jiným pravil: »S radostí vám
dili poslanci mohu oznámiti, že Bůh neodepřel

Cpvého'požehnání mému dílu a že královna se na
lézá ve stavu požehnaném. — — —= O poli
tických věcích mluvil jen sběžně — jakoby potřeby
národa nepadaly rozhodně na váhu, Tím dsl král
Da jevo, že vrchol blaha ve své zemi spatfuje je
dině v tom, když on sám se cítí šťastným, Celá
řeč nevyzněla jeko vahe politická — ale spíše
jako niějský milostný román. —

Válka v Číně. Z posledníchzpráv pozor
nosti zasluhuje zvléšté ta, že princ Čing a Li
Hung-Čang podepsali v neděli ráno dobodnutí o
míru, avšak má se zato, že sotva bude možno ode
vzdati je bned vyslancům, poněvadž jest obtížno
dostati císařskou pečeť, jejíž vydání může se státi
jeu na rozkaz císařův, Ruský vyslanec Giers po
pírá zvláštní smlouvu Ruska s Čínou, ačkoliv je
prý možro, že o Mendžorsko se oba státy do
hodnou, kteréž dohodnutí nebude však proti ostat
ním smlouvám sméřovati. Myslí, ee te Rusko ne
potnýšlí na podržení Mandžurska, ale bezpochyby
převezme ochranu dráh na nějakou dobu, což bu
de i ku prospěchu Číňanů.

Válka v jižní Afriee. Londýnskélisty
pojednávají o zbatění se snah výboru pro mír

třeba diviti, poněvadž Anglie nechce nikdy ničeho
slyšet o návrzích k míru, tak že Burové nyní,
kdy Argličené tak četných porážek utrpěli, k no
vým návrhům se necítí pohnuty. — Z Haagu se
oznamuje, že president Krůger zamítá rozhodně
každé zakročení kanadského předsedy ministerstva
4 prohlašuje, že poslání jeho jest. beznadějné, po
něvadž Burové jen na základě naprosté neodvislo
sti mír učiniti chtějí. — Poslední zprávy z boji
ště sdělují: 800 Burů pod velitelstvím Beyera na
padlo třetí nádraží na jihu Pretorie 120 muži há
jené. Posádce se podařilo útok odraziti, načež
Burové vyhodily železnici na jihu Kaalfonteinu
do vzduchu. —

Z činnosti katol. spolků.
Valné hromada jednotykatolickýchtova

ryšů odbýrá se v neděli dne 30. ledna o 8. hodině
odpolední s obvyklým pořadem.

Sratojosefská jednota na Slezském
Předměstí koná v neděli dne 20. t. m. ro spo
Ikové místnosti výborovou schůzi ve 3 hod. odp., po

níž jednatel jp. Jan Černý k poučeví členů « přednášce vysvětlí některé pojmy národo-hospodářské.
Dp. farář ponchovský Karel Kotrbelec, zasloušilý
předseda náš, daroval Jednotě opět 80 svazků cen
ných knib. Srdečné „Zaplat Pán Bůh I"

Z Humpelce. Dne ©.ledna pořádal zdejší
křesť.-social. spolek „Svornost“ schůzi, na které u pří
tomnosti 75 členů, mnohe hostí, svláště dem před
nášel p. P. Norbert Beneš, kapitulár praem. řádu ze
Želiva o tbematn „Církev a věda.“ Předneda spolku
p. Malát ulovy upřímnými uvítal přítomné a p. Bo
neše, který nevábal v krutém mrazu podniknonti cesta
do Humpolce. Dp. řečník vrozeným svým vsletným a
nadšeným apůsobem, důksrzy čerpanými z dějin ne

chatek a si'nicí zdobenou stromy. A furky frčí
sem, furky frčí tam. A z pod plachet prohlížejí
se hosté na vzájem u jeden druhému hledí pro
kouknouti až do duše.

Osud zdržel nás v Zakopsném přes neděli
s zažili jsme mnobo krásných dojmů. Horalé

sešli ae sem ve avých ených krojích a malebněkontrastoval širák a halena dobrých junáků
s jemnými kožíšky a elegantními úbory městských
a šlechtických krasavic,

Zvláštní náhodou ocitli jsme se v hospodě
mezi horaly. A tu kozí brada mého bratrapečlivě
šlechtěná tsk působila na bodré krajany, že nás
zvali k sobě do vesnice asi hodinu vzdálené na
odpolední tanec. Zatančí prý nám a zaspívají své
národní tance a písně, Škoda že jsme nemohli
návrh ten přijmouti, jelikož jsme měli již na
drubý den vypracovaný nový plán a bylo nám
třeba odpočinku. .. *

Když jsem čítával spisy Edvarda Jelínka,
zvláště když jsem četl jeho »Zakopaní v polských
Tatrách«, sni ve snu mi nenapadlo, že toto roz
tomilé bnizdo spatřím jednou tváří v tvář a že
te mi budou šířiti prsa tím jeho svěžím, volným,čistýmvzduchem...

Chodil jsem krásnými ulicemi jeho jako
spit. Bylo těch dojmů mnoho, příliš mnoho a
tak najednou... .

Jste docela ve avětě jiném, než kterému
jste zvykli, jste v pobádce, jste jako by začaro
ní. Jinak se vám to dýchá, jinak myslíte, jinak
cítíte a jinak žijete. A když jste pryč, jen vzpomínátedále... .—— —— —— — ——

«Vzpomínám tichých, jasných, zlatých dní —
ty se mi zdají blahým dnes jen snem;
tu jsem byl v ráji, o němž duše aní
kdyš v dětství dvéme, :

uvratně dokásal, že církov nebyla nikdy nepřítelkyní
vědy, nýbrž naopak víra Kristova plašila tmy nasě
domosti a bludů. Věda byla věrnou aestroa víry,
sloušíc k oslavě Boha a blahu společnosti. Však věda
zpyšněla, pohrdla sestrou svou vírou, a to jest sačá
tek úpadku vědy. Dokod věda rukou v race krášela
s vírou, vedla Tia k bmotnému i daševníma blaba,
Když odpadla od víry, bloudí, a zavádí listro do
kala a daševní ubázy. Proto dokud včda nepřílne
k víře, dotud lidetvo vězeti bude v blátě mravního
úpadku. — Přednáska p. řečníka přijata byla s nad
šením všech přítomných, jaké patrno bylo £ nepokry
tého přání všech, aby „velebníček“ zas brzy mesi
nás zavítal. —

pteleká národní jednota proMalotice « okolí odhodlala se propřekášky, které
jí v cestu kladeny byly v provedení úmyslu ařiditi
vlestní jeviště a brát divadlo, od toho upustili, ale
sa to uspořádala veřejné schůze. První byla 9, pro
since m. r. V té přednášel pan V. Dvorský z Prahy
s neobyčejným úspěchem u přítomnosti 200 osob.

drabé dne 13. ledna přednášel pan Karel Je
línek, učitel me St. Kolína o dějinách posvátného
obrasa Panny Marie | Staro-Boleslavské. Také tato
přednáškabyla, ač nepříjemné sychravé počasí pano
velo a v místnosti, kterou nelze řádně vytopiti, také
chladno bylo — navštívena asi 160 posluchači obo
jího pohlaví a a napjatou rností a vděkem vy
nlechnuta, — Další činnosti jednoty: „Zdař Bůh.“

Didcésní jednotě eyriilské v Hradel
Králové roční příspěvkyčlenské zapravili p. t.
pánové: Frant. Malý, č. kanovník, b. vikář a děkan
v Smidarech 2 K, Joe. Šrámek b. vik. tajemník a dě
kan v Novém Bydžově 2 K, Vincenc Krátký děkan
v Lovčicích 2 K, Aug. Novák farář v Dobřenicích 3
K, Jos. Dítě kaplsn v Smídarech 1 K a Eman, Čibák
katecheta v Novém Bydžově 1 K.

„Katel. národní jednota paní a dí
vek“ v Pardubicích pořádala ve spolkovém
sále dne 6. t. m. měsíční ocbůzi, při níž za velikého
účastenství přednášelvp. katecheta J Černý z Hradce
Králové: „Na prahu XX.století.“ Přednáška, často
bouří potlesku přehlušovaná učinila na každého moc
ný dojem.

Nvatojosrfská jedmota na Slez. Před
městí pořádaja v neděli, dne 18. t. m. divadelní před
stavení ve Slatině. Osvědčení ochotníci jednoty katol.
tovaryšů z Hradce Král., sehráli zde veselohru „Ženi
chové“. Ačkoliv jeviště bylo poněkud malé a primitivně
zařísené, dokázali naší ochotníci vřec,če dovedou za
jakýchkoliv okolností se skvělým úspěvbemvystoupiti.
Celková souhra byla velice zdařilou. Pan Polák st. v
úlose rytíře Radoslava velice se zamlouval. Již první
jeho vystoupení dokázalo, že jest jiš starým vyškoleným
ocholníkem, který dovede vždy vesvon úlohu se všíti
a i ty nejnesnadnější výkony na jevišti a obdivahod
ným úspěchem provésti. Slečna Novobradské v úloze

ilitky přímo okonzlovala eympatickým přednesem
své úlohy, dobře voleným kostýmem a taktaplným vy
stoupením. — Neméně zdařilé byly výkony tří „Sta

tečných“ nptínů, pp. Beránka, Dvořáčka a Dvořáka,kteří vádycky při divadelních hrách naši tovaryšské
jednoty a velikým úspěchem účinkují a naše obecenstvo
dobrou jejich snahu již častokráte náležitě ocenilo.
— Zvláštní pozornosti zasluhuje také pan Jakobszý
(v úloze panoše), který v jednotlivých výkonech uká
zal svůj vzácný talent divadelní. Obecenstva bylo
hojnost a dádný zajisté toho nelitoval, neboť řídká
tato zábava ve Slatině zůstane zajisté všem v milé
upomípce.

Zprávy místní a z kraje.
Dary na Adelbertiaem. Vedp.kanovník

Pogert 40 K, vdpp. prof. Tondl 20 K, farář Otčenášek
20 K, farář Pinl 20 K, farář Kousal 10 K, far. Mašek
30 K, děkan Kubn 40 K, archivář Kabát 10 K, prof,
Frihbaner 10 K, ceremonář Norotný 10 K, děkan
Pf.ffer 40 K, farář Strnad 10 K, anonymne 110 K
97 h. „Zaplaťt Pán Bůb!"

Agenda obce Králové-hradecké Po
dací protokol porkmistrovakého úřadu vykozoje v r.
1900 11.750 čísel a c. k. ukresní Bkolnf rady 1202
čísla. Měst. zmatupitelstvo vyřídila v 11 eclůzích 63
článků, městská rada v 55 acbůzích 2286 článků a
pevnost. oubor s měst, radon v 6 scbůzích F6 článků.
Jak obecní agenda stoupá patrno z těchto několika
dat: R. 1840 bylo v podacím protokole 3256 čísel,
v r. 1880—4568, r. 1845 —4861, r. 1888 již 7141
a po koupi povností r. 1893 10111.

Výstava obrazu V. Sochora „Srážka
jizdy u Střezetic“ v Hradci Králové byla dne 14,
ledna skončena. V poslední dny byla velmi četná ná.
větěva, tak v neděli 13, ledna 1408 a v pondělí 14,
ledna 797 o8b. Celková návštěva výstavy činila
11.089 osob.

Na klualéti v Rradci Král.jest za nynějších
mrozů stále živo. — Jenom ale že ta zábava někdy
také přesahoje mezí. Tek v pondělí odpoledne několik
mladíků ustavičně se točilo kolem jedné dívky a
když tato upadla, tu mladíci počali jí zdvédati, ale
tek nešetrným způsobem, že to dělalo pohoršení.
Zahanbená dívka ihned kluziště opustila, provazená
jsooc smíchem všech přítomných. Co tomu pak řekne
mládež která ae na to dívá — — —?

Vražda a sebevražda. ObavníkKracík
v Hradci Králové, který kašdý těžce vydělaný groš
obracel na kořalko, v noci ze dne 15. na 16. t. m.
sestřelil ového tříletého synka a smrtelně zranil svou
t2letou dcera, načeš sám se usmrtil. — K kroznéma
tomuto činu dohnala jej bída.

pravopis dělá města velkou reklamu. :

Lidové lázně. Německá města postřehls
BD po příkladu měst raských, francouzských a anglických hygienický význam koupání a čistoty tělesné

pro zdravotní atav obyvatelslva a v každém pom'kud
větším městě jsou kromě veřejných lidových lázní
říčních zříreny též lidové lázně eprchové a vánoté
s teplou vodou pro koupání v době zimnía lid tamaí
také velice pilně lázní těch používá. Uskotečněší
mydlénky lidových lázní v každém městě u més a
zvláště v Hradci Král. je jistě zbožným přáním. —
Kéž se dílo nového družstva, kteró“seza ton příčinou
ustavilo — také zdaří.

Na vámoční stromek chudýchdítek bla
choněmých laskavě přispěli: Po 20 K: Jebo Milosf
odp. biskup Ed. Jan N. Brynych, P 6 K: vadp Dr.
A. Frýdek a pí. Marie Šulcová. Po 4 K: vadp. Bar
ták, vedp. Fr. Fials, p. K. Habáček, pl Kvěchové,
vedp. M. Masil, vadp, J. A. Š-útok a pí. Welnben
atová. Po 3 K: p. Co'lino, p. Kvěch vicepreu, z. a,
p. Stelnfeld, ©. k. míst, ©. a p. JUDr. Ulrich, sta
rosts města. Po 2 K: p. Barthcidy r. =. 0., pí. M.
B fkové, p. Bozděch, pí. Czo bové, B. Darchanková,
p. Devorocký r. s. 8., p. Boš. Franková, A. Foltne
rová, T. Ippenová, p. Isakovicz r. z. s., dp. Fr. Jakl,
pí. A. Jančová, Al. Janečková, A. Javůrková, p. Joe,
Javůrek, Dr. Hodoval, pí. A. Holečková, vdp. Ant,
Hrobý, p. Ot. Hubáček, pí. Františke Habková, Mat.
Kemlinková, Fraut. Koutníková, p. J. Lébler, Mo
rárek, pí. Matušková, p. Matouš, dp. ThC, Jos. No
votný, p. Okcefas, ©. k. dvor. r., pí. H, Pilnáčkorá,
vdp. Pogerth, p. Pospíšil, V. Rejebl, pí. J. Řezáčová,
dp. dr. Rotb, pí. J. Ryšánková, vdp. Vlad. Sekera,
vadp. dr. J. Soukop, p. Dr. Schelner, Ant. Spora,
vdp. Dr. Fr. Šalc, pí. Anna Šolcová, pí. Pavlina Tol
manová, Aog, Urbanová, Anna Voleníková, Běla Voj
tové, Záložní úv. úst. v Hradci Králové a 2 jména
nečíteluá. Po 1 K: vdp. V. Bayr, vdp. Dr. F, Beneš,
p. M. Bílý, pí. M. Berankové, p. Bergmau, Berger,
Brož, c. k. říd., pí. Brtnická, E Badilová, dp. Jan
Černý, dp. R'ch. Černý, pl. A. Červenková, p. Dix,
vdp. Dr. Domabyl, pí. Danovská, Eašpengsrové, M.
Faltová, Melitta Fišerová, Dora Formánková, p. For
mánek, Jos. Frůokl, vdp, V, Frůbbaner, pí. B. Ja
kabcová, p. Dr, Janatka, pí. A. Jelínková, vdp. Dr.
Jindra, pí. M. Jališová, p. Dr. Ippen, pí. A. Gerga
ričová, vdp. Dr. Hejči, pí. A. Helwichová, p. Dr.
Hroozek, pí. M. Hrušková, vdp. Rerner, p. Jan Klum=
par, dp. Kopecký, pí. M. Koppová, Auna Koáťalová.
dp. Kvaeničke, vdp. Boh. Kabát, pí. E. Lehká, p.
Lendecke, Lakeš, Č. Malý, pí. M. Mandeliková, pan
Mareš, Mašek, Moravec, rada z. s., Mrha, vdp. Dr.
Mrštík, p. Nettl, dp. D. Orel, pí. Pátková, p. Petří«
ček, pí. Zd. Patechorá, p. Ot. Pirchan, Pokorný, pí.
J. Plesnivá, Flora Popperová, p. J. Pospíšil, pí. Ea,
Racková, p. Ráž, pí. Riemrová, vdp. Dr. Reyl, p.
K. Richter, pí. E. Rassová, dp. Jičí Sahola, pí. P.
Bingrová, vdp. Sachánek, p. Sommer, Frant. Sonlek,
pl. A. Staňková, p. J. Steinman, Strnad, pí. Šedová,
p. Stejskal, G, Stein, pí. T. Steinová, Srdínková, M.
dkarvanové, A Šimková, p. Špalek, pí. A. Šabrtové,
3 jména nočítelná. Po 80 b.: pí. Chrudimská, 1 jmé
no nečítelné. Po 40 h.: p. Hašák. Dobrcčinný komi
tét dam vzdává velováženým dobrodincům dítek bin
Chuněmých srdečný dík.

Ples poddůstojmický v „Adelber
timu"“ náleži k nejlepším plesům, dosud v letošním
masopustě pořádaným, Skvostná dekorace v rakorských
barvách, zajímavé taneční pořádky, uměle vytvořené
skopiny rostlých květin a vybraná elitní wpolečnost
z krubů vojenských i občanských, dodaly poddůstej=
nickéma plesu zářivého lesku. Ples navštívily všecky
sbory důstojnické s p. generálem v čele, súčastnilo
se mnoho důstojnických dam, návštěvou poctili ples
p. místodržitelský rada Steinfeld a četní zástapcové
různých místních spolků a korporací. Že i přátelé ví
řivého tanečního reje na parketách prostorné dvorany
adalbertinské | náležitě byli uspokojení, vysvítalo z
jejich čilosti, —

Odveta. (Dozraky k volbám). V pohorském
průmyslovém městě L. odhalovali před nedávnem
sochu M. J. Hasa. Mluvili mnozí s mooho. I pan“
starosta promluvil. Itočnil málo, ale obsab jeho kratké
řeči byl vydatný. Zúmyslně nepravdu mlavil v jednom
známém vysokém hodnostáři církevním. Zabolelo mů
tehdáž, že žádná slavnost těch „Husitů“ nemůže se
obsjíti bez zlehčování a tupení církevních hodnostářů
o nichž se lži vymýšlejía před tisíci lidmi přednášejí.
— Uplynal rok, nastaly volby. Starosta téhož města
ucházel se o mandát V. kurie. Několik dní před vol
bami seděl jssm v hostinci a dostala se mi do rakou
brožura e nadpisem: „Starosta N. N. despota a nda
vač*. Brožura neanonymní, ale u podpisem členu tě
stakého zastvpitelství a ještě jednoho pána, v níž byla
podána fakta, že nadpis se zakládá na pravdě. Hned
jsem ei myslil: „To mu .etarostovi) zasadí při vol
bách rána smrtelnon“. Kdo seje vítr klidí bouři. A ne
mýlil jsem se; pan starosta, který si chtěl pomoci ne
noby tupením církevního hodnostáře, od vlastních
svých stoopenců byl prohlédnuta při volbách propadl.

K sčítání lide došelnásdopisr áslednjícího
znění: Patrná jest snaha naší německo-liberální vlády
letošním sčítáním lidu živel český, před cizinou sní
žiti, za to ale německý zvýšiti. Denní listy zazname
návají veliký počet až křiklavých případů. Ta na
šťastná „Umgange-Sprache“ zvýší pěkně pečet Němců.
Každý Čech 1 ten, kdo neumí ani slova německy, je
zapsán „deutsch.“ Mám příklad z Dolního Adersbachu.
Správa zámecká je česká — zapsána však německá

— lid dělný většinou český — jedna rodina (pansprávec sám mi to vyprávěl) teprve přišla, ani slova
německy nerozumí — a přece Umgangs-Sprachbe —
deutech. Finanční pohraniční vtáž je většinou česká
— zápis však: Němec. Kdo je upřímným Čechem,
musí zaplakat nad takovým schválným utlačováním če
skébo národa. Proto mám malý návrh. Nebylo by
dobře — bdyby každý dachorní správce byl vyzván,
by do Hradce udal skutečný počet Čechů, které v ja



farnosti bydlí? Alespoň bychom věděli, mnoho-li
Čechů v německém území Hradecké diecese bydlí —

a pak srovnali výsledek tento 6 výsledkem vlády. To
by byla akáska jen z Hradecké discese. Jak by to

vypadalo + celých Čechách? X. Y. jeden s duchovních
správců v německém území.

Zemětřesení vČechách, které,jak jiv „Obnově“ bylo osnáme o ve čtv 10.

ledna východní a severní (Čechy, jest vážnějšího rázu,
neš z prv bylo myšleno. Ve většině míst nestaly se
sice žádné škody, ale v mnohých městech k. př. v
Náchodě a Vrchlabí, kde zemětřesení bylo dosti

pradké, panují veliké obavy pro případ že by somělo opakovati. Otřes nastal po 5. bod. ranní a byl
tak prodký, že v bytech nádobí a náčiní zo skla a
porcelánu překocením bylo rozbito. Otřes teval asi
10 vteřin a čítal 12 nárazů krátkých, vlnitých a táhl
ne od jihovýchodu k severozápadu. Při tom bylo sly
šeti dunění země. Lidé vybíheli plni zděšení ze
stavení, neboť něco podobného mnozí ještě nezažili.

Osobní změny m soudů v Čechách.
„Jmenování jsou: Rada vrobního zem. 8. pražského
Brčchl vicepresidentem kraje. sondu v Chebo, soudní
sekrotáří Matyáš Rypáček v Praze pro Chradim a
dr. Ant. Klein v Mostě pro týž soud, Rady z. e. jako
presidenty okresních soudů sekretář Autonín Stára
v Chrudimi pro Pelhřimov, Václav Seldl v Cbraiimi
pro Habry, Antonín Čermák v Litomyšli pro Blatnoa,

„Karel Glousauer v Katoé Hoře v Jilemnici. Soudofmi
„tejemníky jmenování adjankti Konrád Král pro Horu
Kutnou, dr, Oskar Worel pro zemský soud v Praze,
Stauisl. Zachoval v Konřími pro Chrudim, Ant, Ja
neček v Říčanech pro semský soud v Praze, Josef
Boháček v Pardabicích pro Chrudim, Václav Bozděch
ve MI. Vožici pro Litomyšl, Rada semského soudu
v Habrech Karel Klein přesazen do Neveklova,

Krádeš. V úterý chodil v Hradci od domu
k domu melý, asi patnáctilelý drátenník, který snad
v každém vzbuzoval soucit. Oděv jeho byl chatrný,
že se chvěl zimou. Úbobý tento hoch, který před ro
kem opnatil svůj chadičký domov, byl o všecky své
úspory v jedné vesnici u Hořic okraden a ještě halena
ma neznámí zločinci vzali. Celý rok chodil od ves
nice k vesnici, ekusil dosti bídy a strádání a přec se
kochal tou naději, že skrovné své úspory bude moci
zanósti své chadičké matce. — A za jednu, jedinnou
noc, kdy přenocoval ve stáji jednoho statku a tam
byl okraden, musel pohrobiti všecky své naděje, a

lahočiti se světem dále. — Jaké odplaty by zaslu
uval takový bídník, který ubohého sirotka tak ba

nebně okradl — — —?

Schůze kovářů a podkovářů okresu
Králové-hradeckého koná se dne 20. t. m. v hotelu
Přáborský“ v Tiřebecbovicích ve 2 hod. odp. Každý,
kdo chce platně působiti ka zlepšení poměrů vtomto
odvětví průmyslu zajisté se do ecbůze dostaví.

Čeští malíři. Malíř,p. V.Sochorvypravaje:
„»Ž60 absolventů malířeké akademie v Praze, s nimiž
jsem i já akademii opustil, věnovali se všickni jinému
povolání, toliko já a malíř Jenewein jsme zůstali při
malířatví.“

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně ev. Va
vřince v Náchodě v době od 19. prosince 1900 až do
14. ledna 1901 věnovali po 100 K: p. Čeněk Renel,
městský radní a předseda obecního pivovaru v Ná
chodě, 25 K. pí. Anna Wintersteinová roz. Mejetříková,
choť továrníka v Ramburka, 14 K. 60 h. v kostelních
pokladnicích; po 10 K. urozený pán Victor rytíř We
ssely, president c. k. vrchního soudu v Praze, p. JUDr.
Jos. Hodoval, advokét v Hradci Králové, p. B. Škar
da, majitel uměleckého ústavu pro malbu, leptání a
broušení skla v Brně, p. Ferdinand Geisler v Náchodě,
al. Marie Třeštíková v Náchodě a dp. P. Josef Vojtěch
administrator v Náchodě na místě pohřebního věnce
+ panu děkanovi P. Jana Ed. Němečkovi. Po 6 K. p.
Šosef Weymann, městs ý radní v Náchodě a offéra
terciářů; po 5 kor. p. Jan Horák soukenník v Bych
chnově n. K., po 4 K. p. Jan Kylar, ve Vysokově č.
48, po 8 K, p. Josef Masáč v České Čermě, po 2 K.
el. Anna Ditová v Náchodě, dp. P. Ferd. Gottwald,
katecheta v Náchodě pan Autonín Juak v Dobrošově
č. 47, p. Václav Kulštrank městský revisor v Náchodě,

. Bohuslav Korda, v Náchodě, p. Václav Mareš c.
E vrohní official soudní v Náchodě, pí. Marie Nývi
tové v Čas. Čermě č %, Antonín Ryšavý, v Brašci 6
p. Karel Vítek, v Lipí č. 68 a 1 K. da) nejmenovaný
jako příspěvek na věnec vdp. děkanovi. Veškerým
šlechetným dárcům vyslovojí 89 nejvřslejší díky.

Národní Listy v posledníchdobáchzvláště
vřele píší o srbském králi Alexandra. Častoo věci
moela malicherné přinesou hned aáhodlouhý článek,
že čtenáři, kteří jiš „poměry“ N. L. znají, mimoděk
v tom ospatřají něco podezřelého. Tak v neděli
v jednom hostinci v Hradci jeden horlivý čtenář N.
L. když právě četl lichotivon zprávu o králi srbském,

een „l tohle to vypadá, jakoby ten Alexandredalár. Listům nějský dobře placený inserát .. * Pa
trně ten pán jiš ze skašenosti věděl, jakým způsobem
se tvoří u N. L. „veřejné mínění — —“ Úeudek
jest snadný. Dokud ještě N. L. byly v Srbsku za

7, psaly N. L. jinak, — nyní ale kdyš ae tam
mohou rozšiřovati, tak ao věcí zase směnily. A kdyby
does tam na trůně seděl sám Hilsner s přál Nár.
Listům, nerozpakovaly by se sejisté sáhodloubé li
chotivé články psátí také o něm — — —

Pan Šádek v Ranné píše o posledním
člele „Hlasů ze Siona" o římsko katol. církvi na
úsvitě nového věku. A tu mesi jiným tam čteme:
„Vysněl na prázdno a málomocně vášnivý povel Vol
tairův: „Vybubte ta slopověstnou|,, právě tak jako
smělo na plano jeho proroctví o bibli, jiš věstil brzké
neodkladné sapomenotí. Selhaly všecky pokusy pro
vésti povel Volteirův, af jiš útodeno na ni (efrker

tímsko katolickou) ostrými póry osvětářů v drahépolovici osm století, nebo krvavými násil
bostmi, ješ bodlaly otřásti tisciletou její badora na
konci století toho. Zo všech zápasů a ve všeho poní

ení vyšlo papedství vítšuně a do století dovatenác
tého vatoupilo a nimbem atrášoe pokoje ařádu ve
epolečnosti lideké.“ A dodává: „Oaa(cfriev římsko
katol.) šije, a nejen šije, ona též vládne a panoje i
na úsvitě dvacátého století.“ Uveřejňujember poznámky.

Velby bez guláše. Pan Šádeka po něm
pan Horben několikráte za sebou závistným okem
viděli naše katolické voliče veděti za bohatým stolem

bujné volební kvas, še se dělaly jejich ovečkám jistě
laskominy v ústech. Nevymlouvali jsme pánům jejich
lži, ješto víme, že to leží v jejich nátuře, ale dnes
po volbách zaznamenáváme = „Lidového Listu“ č. 21.
stesk nějakého křesťanského asocisle, jenž těžce nesl,
če v den volby-do V. kurie v Hradci Králové byli
voženivoličové v kodárechk volebnímu osudí — křesťan
ští socialové neměli prý nikde střediska. Hledali ja
prý v „Adalbertinu“, ale „o volbách nikdo'neměť ani
tušení a ze všeho zela zvláštní cisota a neochota.“
Ze slov těch jest patrno, še nebyly připraveny velké
zásoby guláše, ale zase na druhé atraně jsou stesky
tyto přestřelením nějakého nedůtklivého horlirce, pro
tože v „Adalbertinum“ byli informováni všichni ti
volitelé, kteří o infor.oaci také stáli, Kdyby p. volitel“,
příhlávili u správy domu neb v redakci svou návětěva
odpadl by stesk v novinách. Připouštíme ovšem to, že
pro budoucnost muef býti zřízena v každém volebním
městě informační kancelář, kamž se musí jména všech
volitelů hned po zvolení ohlašovati, neboť vševědou
nosti není nikdo ani v naší atraně obdařen. ©

Z Náchoda so nám píše: Kaucelistaokres
ního soadu v Náchodě V. Celsel vrhl se v návala
choromyslnosti do rybníka, Mrtvola zovfalce byla v
neděli vylovena.

Z Nezdíea u Ledče mad Sáz cenám
píče: U vás existaje jeden „velikán,“ který ve své
protestantské domýblivosti chlubí se „velikými zá
sluhami“ v pořízení obecní stříkačky. Ve své obmeze
ností ani neví, še jest všeobecné známo če použe ne
pastoraké komando nebyl proti zakoupení stříkačky
v té naději, že si tím pojistí lacinou slávu a zvolení
do obecního zastupitelstva. O zakoupení stříkačky má
záslubu tep, kdo opatřil peníze a to je náhodou bor
livý katolík. — Ó, jak „dojemnon“ jest ta protestant
ská snáčenlivost. Dnes to již každý vidí, kum to je
jich Štvaní pod vlasteneckým kabátem vede. Proto
při nastávající volbě po příkladu Dolních Prosičok
jsou občané připraveni volit jenom katolíky, ponóvadě
toho protestantského jha se již kašdý nabašil. Prote
stanté to byli, kteří se proti sřízení hasičských sborů
jak v Nesdíně tak ve Vikanově stavěli, ne snadk vůli
obecnímu blahu, ale jen aby ukázali avoji moc a sílu.
K vůli osobním choutkám má trpěti celá obec,

Z HNalešova u Kutné Hory. Očekávaný
příjezd J. B. Milosti za příčinou generální visitace
jeví ve vikariátě Kutaohorském ušlechtilou ©snahu
při opravách chrámu Páně. Na všech patronátech baď
byly nebo json chrámy vně i uvnitř restaurovány. I
na patronátě našem patřícím do péče urogenéko pana
barona z Dalbergů přikročeno bylo v poslední době
k mnohým žádoucím opravám a mnohé bodou ještě
počátkem jara provedeny. Hlavní zásluhu o to má
s vdp. duchovními správci inspektor panství p. E.
Teklý, který ochotně jde, pokud lze, p. t. duchovním
vatříc. Tak opraven byl kostel Bikánský, Košický,
Suchdolský a kaple zámecká v Malošově. Jenom filiální
kostely Ččekeji ještě svých dobrodinců. Ale doufáme,
že i těm se šelených potřeb ještě dostane.

Z Kutné Hory Volebnívlny as tiší. Je

nom sem tam stříkno ještě špinavá pěna z uklidňujícího ne víra bozené zdejším lajbšurnálem p.Dra. Pa
cáka na nepohodlné ji lidi, kteří měli tolik odvahy,
še nebáli se postaviti proti komandu zdejšího papíro
vého rytíře. Zvláště omlel si na p. faráři Petrovickém,
že agitoval pro kandidáta křesťansko eociálaí strany.
Není divu jest zajisté crimen laesne majestatie agi
tovati proti Humpoleckému šenkýři, jehoš politický
věblas jest nedosírný. Poslední volby ukázaly, že ten
tak poslošný kanton Podvysocký počíná míti toho ji
stého komanda dosti a může es atáti, žo teď posmí
vaný s potupou zahrnovaný odpůrce, který nemaje
ani tolik hmotných s rozsáhlých prostředků, podlehl,

rahé můše státi se velice nebezpečným. A k tomu
e všemu začíná to i ve čtvrté kurii atrašiti agrární

stranou. A jsou to protěžovaní dosud pánovépanu
jící strany, kteří toho ducha vyvolávají. Úpadektoho
velebeného svobodomyslnictví jest očividný. Kdo má
při tom největší vinua kdo nejvíce lidív pravdě roz
vášných odráží to ví vedoucí kraby dobře, ale pomoci
si od zloducha toho nedovedou. Má je, jak jest ta
jematvím veřejným, v brsti a hraje ai s nimi. jako
s marionetty. — Po volebním zápalu začíná saisona
zábav. Nařiká se ne špatné časy, na bídu a u nás
osnámeno jest přes 40 plesů v masopustním období.
Co tu bude promrhaných a to zbytečně promrhaných
peněz. — Dane prvního února otevřen bude okresní
oborobinec.

Z Habrů S novýmstoletím začíná s0 u nás
pověkad býbati dosnd namnoze nahaívající život ve
fejný. Rolnictvo zdejší jako vůbec celého chudého
podhoří železných hor odkásáno bylo na nekřtěné do
brodinečky, kteří toho náležitě dovedli využitkovati.
Než i naše rolnictvo počíná rosamětí heslu „erůj k
svému." Jako prvý krok k emancipaci provedeenad
ustavení se hospodářského družatva s desetikorono
vými podíly. Hned při prvé achůsi přihlásil se dosti
slušný počet (32) členů. Při horlivější agitaci a rozam
ném poučení jistě stoupne ještě výše a obejme všecko
nee rolniotvo. Přejeme této akci hojně zdaru.

Z Čáslavi. Vořejnosťnaše mé život ještě zá
viděníbodnývšemiokolnímiměsty.Mesitím,cojinde
boj aš ns nůž, u nás ticho a klid, Místo volebních
potyček — sábavní večery a večírky, jichá jest věru
mnoho. Není neděle, svátku ba i všedních dnů,
aby se neotovírala příležitosí obecenatvů k štědrému
vyprásdňování kapes. Jinde se perou 0 politické pro
gramy a zásady a my se bavíme, A jest prý to úplně
stejné. Trochu rochu způsobí vědycky aspoň valné
hromada čtenářské besedy. Ale i ta stratila jiš na
avoji přítašlivosti. Navětívena byla proti jiným rokům
slabě, ač řečisase bylo dosti. Vyznělyvšak na prázdno,

Jeou totiš jedinci, kteří nemohou navštiviti“nějakou
sobůsí, aniž by se nepokusili sablesknoati se 5
talentem, který věsk Časem syrací se u některých v
poohé křiklonnetví a boucbaronatrí. Potěšitelnou věcí
zdá se nám býti, de odumírající kat. vsdálávací spolek

Právo“ počíná se svedati k novému šivotu. Viděti, 00
dělá slašné středisko — místnosť, které dříve dostati
přes mnohé námahy nemohl. Zábavy vážnéa poučné,
jako přednášky i zábavy kratocbvilné navštěvovány
jsou velmi četně a to nejen členy, aje i hosty, z nichž
mnozí dříve nad katolickým spolkem krčilí — rameny.
Podivnou legraci masopustní vymyslili si sociá]ní de
mokraté zdejší. Dle dopisu v „Právu lidu“ chtěli voliti
proti dr. Heroldovi obecního — pobodného. Jest s toho
vidáti, jak cítí se zásadou rovností všech ke všem. Po
bodný jest jim osobou opovršenou. Není nad sociálně.
demokratické filosofy

Z Kolíma m. Lab. Spad nikdo nebyl tak
v braku stížen kratou Nemesí jako sdejší svobodomy
elný a radikální p. dr. Ši). Un, který tak statečně
vedl bojorné šiky mladočeské v otázce Husově, který
proslal smutné svým výpadem v otázce této proti
straně katolické, aklízí nyní trpké ovoce svého nama
hání. Ti, kterým. dřive v potu tváři aš do ochrapténí
sloužil, nyní bo odkopávají. Orgán dr. Pacáka v Kutné
Hoře vycházející aasi informován srým vůdcem píše
o dra. Šílovi v referátě o voličské echůzi: „Neschá
zelo mnobo, a byl by ze sálu vynešen (rozuměj: vyho
zen). Předpovídali jeme tyto konce politického cha
meleonstrí Šílova Proběbl všemi stranami, šádné ne
prospěl. Končí, jak zasloužil.. Doufáme, že vedení
strany naší energicky se nyní o to postará, aby dr.
ŠIl více nepřekročil práh klubu poslanců našich na
sněmu. Nepatří temi“ To je ta odměna. Jame svě
davi, zda-li opravdu se tak stano,

Z Jičíma. (Nálezstarobylých sbraní). Před
nějakou dobou kopáno bylo na pozemku nálešejícím
ke dvora v Slavhosticích na panství braběte Ervína
Šlika jišně od památných češovakých valů. Při práci
té přišlo se na starodávné hroby. Když byla země
odstraněna, kosti ee rozpadly v prach. Při hlavách
pohřbených, patrně bojovníků, obrácených k východu,
nelezenyjbyly starobilé selezné sbrauě, silně rezí pokryté,

Z Turmova. (Zatčen pro podezřeníze thář
ství.) Před několika dny vypukl v pozdní době noční
v přízemním domku jistého občana v Rovenska oheň,
který za působení místního abora hasičského byl
uhasen. Po požáru vyšlo na jevo, že pachatelem byl
sám vlastník domku, v němž oheň vyšel. Byl satčen.

Z Holic. (Odsouzen pro urážku katechetů).
Zdejší „občan“ bez vyznání a náboženství, obuvník
Fr. Vohralík, vnigo „Kaďocb“, nadal po svátcích Vá
nočních sdejším katechetům, pp. Xnapovi a Bafantovi
proto, že jeden zdejší „vydařený“ žák na něho cosi
pokřikoval. Poněvadž ae to stalo veřejně a před mnoha
žáky, podali pp. Knap a Bažant na zmíněného Vo
hralíkau trestní oanámení, Při líčení, konaném dne

Vohralík vzdor tomu, de sapíral a měl obhájos až
s Pardubic Dr. Koutskýho, paní strášmistrovou Jun
govou a 5 žáky měšť. školy navědčen a soudcem p.
Dr. Jaroslavem Hlaráčem, soudním adj. odsoušen do
vězení na 10 dní e postem. .

Z Lochonie m Přelouče se nám píše:
Dne 14. t. m. semřela zde pí. Kateřina Poláčková na
rozená r. 1799, Žila tedy ve 3 stoletích. Při vysokém
svém stáří byla vždy mysli veselé a spokojené,

V Hlimaka zidé při volbáchsgitovali svorně

pro pana Hajna, protožeprý není antisemiton.p. Manych, Fiala a epolečníci, kteří jsou vesměs
antisemity ogitovali zase proti dru. Jandáčovi,
ačkolivjest antisemitou.

Při volbách ra kurii měst r Čechách zvo
leno bylo v 32 okresích celkem 29 poslanců a sice
17 mladočechů, 1 český konservativoc, 3 němeo, po
krokáři a 2 něm, lidovci. V českých volebních okro
sích zůstalo vše při starém. V diecésí králobradecké
svoleni: Za -Jičín p. Maštálka, sa Trutnov němec.
rad. Wolf, za Hradce Král. p. dr. Sláma, sa Pardu
bice p. J. Bakol, za Čáslav p. dr, Herold a sa Li

Různé zprávy.
V jubilejním roce přijelodo Říma 313

poutaických vlaků. Počet poutníků se udává ne 500000.
Poutmíel z Čech a s Moravy, kteří roka

minalébo meškali v Římě sešli se častokráte s byv,
ministerským předsedou br, Fr. Tbunem, který delší
d.bu ve věčném městě meškal, A tu při jedné příle
šitosti prohlásil: „Zdá ae mi, če bych se sde
cítil nejšťastnějším. — — —“ A opnícee
proslýchá, še br. Thun stane se v době nejbližší ra
kouským velevyslancem v Římě, —

. Prusko 2300-let královstvím. Prasové
připravují se k oslavě 200letého výročního dne pro
hlášení kníšat praských sa krále.

Vůdce české lidové strany neMoravě,
šid Stránský při volbách v M. Budějovicích zvolal:

desky Ú mikojší Abmooký Jiberál, nešsský kleri — —“ 0, štastný národe který
máš takovéto vůdce| ý *

Pre uráška Latol nábešenství bylo
v uplynnlém roce v Rakouskupotratáno 204 osob.— tor ucherer v Inebrakabyl za půl roku
třicetkrát potrestán.

Lidovci meni sebou. Jak známo, měla
lidová strana na Moravé také kdysi sekretáře, který

des Je v Praze. Prašský „Čas“ arykůvdkaredě dra. Stránskému. Jeho orgán „Lid. Nov.“
odpovídají „Časn“ takto: „Panu T., spolupracovníka
„Úasu“ v Prase, Nechtěl byate ve svých reforátech
o Moravě promluviti také jednou o tom, ham se po
děl fond „Věstníku šupy krále Jiřího“ a fond výstav
ky v Králově Poli?“ — Půjde-lito tak dále, dovíme se



duševní dílny“ lidovacké strany čistých věcí. A ti
Nidéohtéjí amravdorati)

"Tři programy. Dr. Klouček ječlenemsdra
dení poslanců svobodomyslných. Je p ou politi
kého klubu, jeho členavé odporačovali kandidatnru
radikální a národně-dělnickou. Je ou politi
okého klabu, jehož členové volili kandidáta strany
agrární, — — —

Sonboj v německém vojsku. Oznamaje
se s Kolína n. R.: Třem mladikům « nejlepších rodin
nebyla povolenahodnost náložních důstojníků, poně
vadě jako dobří katolíci sásadně souboj neusnárali.
Ministr války arnšil dotyčné nanesení důstojnického

aborauonoho pluka a nařídil novéjednání, ale i totoskončilo samítnutím oněch uchazečů.

"Baelilus anarchices. 120.000| Charvatů
bydlí ve Rjece ale obecné školy nemají ani jediné

„.. Hakatisté v Berlíně a Pešti i Vídní pracují dle
stejného plánu. Heil dem .. . Nedostatek dkol jest
dostatkem anarchie, soustavného otřásání právního
citu v širokých masách lidu. Když se mohou pod

léštěm blahovůle obfrat náródy, proč by nemohli
bst obírání jednotlivci... Děsná, ale důsledná
logika.

O kouření, tomto zlozvyko, který otravuje
nejen zdraví, ale poblouje ohromné miliony peněr, píší
K. L. několik příkladů, kterak nárašivě jsou mnosí
lidé kouření oddání. Mezi jiným tam čteme: Když
kteráés Američanka kdys k vórodovi z Connengbtu
obrátila se s otázkou, zda jest přítelem kouření. od
větil jí: Ovšem šel Jsou dvě věci, jichž nemoha po
strádati — moje čest a můj — pytlíkna tabák. Sul
tán byl nedávno následkem nepokojů v zemi své ve
lios rosladěn. Jednobo dne vyslovil se k svému první
mu lékaři starostlivě: „Ach, jak veliké jsou mé sta

rosti! Životzdá se mi nesnesitelným, nemám-li svýchoigaret!“ Vévoda z Yorku-snám jest jako veliký ku
cigaret. Týš vyprávěl kdys ruskéma caru: „Před

krátkou dobou připadl jsem na myšlénku, še cigarety
mi škodí: umínil jsem si, že 8e obmezím jen na 6
kusů denně. Prvního dne se mi to podařilo. Drabého
dne vykouřil jsem však 5 cigaret před snídaní a zby
tek dne neplnil mne velikou žalostí. Třetího dne roz
dělil jsem si oněch 5 cigaret rozumně, ale přec mi
pořád cos scházelo. Čtvrtého dne ale nemohl isem
toho anésti a vykouřil jsem 16 cigaret, abych si vy
nahradi! vše, oč jsem v předchozích dnech přišel.

Zajímavý obrázek. Vyšlo na jevo, žecelá řada soudních úřadů v Čecháchdluhuje živnost
níkům a obchodníkům značné obnosy za práce a ob=
jednané sboží. V posledních dnech dokonce podány

ly proti dvěma soudům v Čechách žaloby na sa
placení uhlí, již loňského roku odebrané a spotřebo
vané. Celá řada šivnostníků pak hrozí dalšími žalo
bami, nebudon-li jim jich pohledávky zaplaceny.

Hrozné rodluné drama. Vosv. Miku
táší prodal sedlák Matěj Dobt vola za 600 K. Peníze
položil na stůl a někem odskočil. Vrátiv se do svět
nice, uzřel evého tříletého chlapce, jsk právě ban
korky nůžkami na malé kousky rozatříhal. Ve zlosti
chlapce popadl a utíkal s ním na dvůr, kde mu 0
špalek hlava rograzil a jej zabil. Matka, která v ku

ni 6 nemluvnětem byla, uslyševěi křik běžela ne
dvůr; když uviděla co Se stalo, klesla mrtvici řaněna
k zemi. Nejmladší dítě, které v kucbyní bes dozora
bylo, spadlo do škopku vody a utopilo ne. Když otec
oběti své elosti viděl, oběsil se ve světnici.

Ve Vidmi přibývá sebevražd. Vloni bylo ve
Vídni 500 sebevražd — 392 mužů, 108 žen. Boku
1899 bylo jich 400, roku 1808 jen 870. Nejvíce sebo
vrašd bylo vloni v červnu, totiš 60.

Dražší budou nzní knoflíky,jeblya —sirky.Bobatí továrníci chtí „důstojně“ sah jiti nové století
— a proto tvoří jeden kartel sa druhým.

V Rusku bylo r. 1000 celkem 188 mil. lidí.
Území, které obývají měří 23 mil. km.* připadá tedy
na 1 km.* pouze © lidí. 19 měst má přes 100,000
obyvatelů; ršech městje 046, venkovských osad 577.600.,
Rusů je 66 pot., Poláků 7 pct., Čechů 5 pet. Die po
volání je rolníků 816 pet., kupců a měšťanů 9 pot.
vojáků 6.5 pct., šlechty a duchovenstva 1 pct.

|| Sérneh © dorost mají ve Francii; senátor
Piot předložil proto uvláštní předlohu zákona, která
mé řešiti palčivou otázku. Počet porodů totiš ve
Francii stálo se menší. B. 1899 bylo napočítáno asi
© 10 tisíc dětí méně nežli minulá léta. Německo za
to má každý rok dvakráte větší porodů nešli
Francie a podobně jest u jiných národů. Podle toho
v 7 letech bude mítř Německo dvakráte tolik vojáků
a dělníků. Vzhledem k tomu navrhuje Piot, aby od
1. ledna 1901 všichni muši a ženské svobodné, přes
80 let staré, platili zvláštní daň a podobně manšelé,
kteří po pětiletech po avatbě nemají dětí; rodiče pak,
kteří mají více neš 4 děti, necha dostávají podpora
státní a výhody pro děti. Návrh ten arcič vyrolává
nyní řadu úrah veFrancii, j á atrach před ně
meckousáplavou. jek.má « P“

Proč se může člověk také dostati
soud? H. N. píše: Přihodí se čnsto skute

malichernosti, které mívají svou dohra před
soudem. Ale „de by člověk k vůli prokázanému do
brodiní byl volán před soud, jest přece asi vašoný
eřípad. A přece stalo se tak -v Břeclavě. Bylo to po
movém roce, kdy přišel k jednomu knězi v Břeclavě
člověk, který řekl, že pochásí s X., byl ve špitálo,
do má jeti domů, nemá ani krejcarů v kapse a že
neví 00 si má počítí; má-li vi vsíti šivot atd. Kaóz
jej těšil, jak. mohl, a nejvíce ho asi potěšil tím, že
eu dal na cestu jistou peněžitou částku. Člověk
odešel. A tu v sobotu dne 12. t. m. dostal zmíněný
kněs obsílku k soudu, by svědčil, sdali tomu člověku

poru bledajícímudal nějaké peníze čili nic. Kněs
soudu del a tu hned e ním sepsán protokol, jak

toeh m l BU vor bylo. „Proto“ dodáváH. N.joste- i citování soud, r naposled
- Ba —chndáky |“ Před 7+ Po P

Výkaz za prosinec 1900.
, ——Členové pol, drušatva: tiskového

ov. Jana Nep. aplstili na
klád. čís. 9-80 K, po 20
10 K. — 80 K. Skat.
226., 264., 261., 824., 368. — 90 K. Přisp. pod K:

"108., 120., 210., 223., 401. — 36 K.

Dary na Adalbertinum dali pl. t. pánové:
po:200 K: Dr. Jan Nep. Soukup, po 40 K: zaki.

člen čís, 87., po 20 K: Praelat Fr. Fiala, Al. Soukup,
4. v Lochenicích, J. Seidl, far. v Černilově, po 14 K:
-P. Vojt. Kvinke, po 10 K: Jos, Forman, Joa. Ludvík,
Fr. Hroneš, J. Vaníček, V. Kudrna, Vinc. Erlebach,
Fr. Sobmidt, č. kanovník, Fr. Kerner, Dr. Fr. Reyl,

Dr. Vinc. Ruth, A. Suchánek, V. Erychleb, Ant. Hrubý,
fiditel, po 6 K: Joa. Domadinský, Ant. Sysel, Dr. Jos.
Mrštík, po 4 K; Dr. Ferd. Beneš, Dr. Jiadra, Dr. Hejči,
J. Novotný, (kapl. v N. Městě n. M.) VI. Sekera, po
2 K: Jos. Dokonal, Fr. Smetana, V. Bayer, V. Kra
snička — 400 K celkem 686 K.

"Tržní zprávy.
V Hradol Králové, dne 13. ledna 1901. 1 hl.

Fpřenine k 13-00—1360 Bto k 1230—13-00, jeůmena
k 970—1000, oves k 5:60—645, proso k 940—10'00
vikve k 11:00—1360, hrachu k 1900—3100, jáhly k
19-00—00'00, krup 2400—28-00, bramborů k 340 —3 80,
jetelového semínka červeného k 84-00—104:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—0000, méku k 2300
olejky k 00-00—00 00, lněného semene k 19-00—322'00
100 kg. žitných otrab k 12-00, pšenió. otrub k 1100
1 kg. másla k 2-40—8'72, 1 bg. sádla vepřového k.

ochranou

(příapěvcích le čísel. Začís: 80 a 83. čís. 11.
10 K: 81., 47., 168., 805.,

kopa okurek k 0:00—0'00, jeden hekt. cibule k 8-60
jedna kopa drobné zeleniny k 1-20—2:00

Literatura.
Dědictví Maličkých pod ochr. av. Karla

Borom. v Hradci Králové rozesílá podíly na údy při
padající čís. 44. a sice v oddělení českém povídku
„Ye víra života“ od chvalně známého spisovatele
Karla S. Zákouckého, učitele měšť. školy v Heřman.
Městci, v oddělení německém životopis sv. Aléběty
ve formě po-fdky: Eine Heldin den Glaubens od paní
Antonie de Diorgi. Obě knihy opatřeny jsou titulním
obrazem velmi vkusným a umělecky provedeným. Po
vídka „Ve víru života“ vzata jest ze skutečného ži
vota čte se velmi pěkně a baví čtenáře netoliko z kru
hů mladistvých nýbrž i dospělé, Proto bude tento po
díl dobrým přírůstkem pro knihovny farní i školní,
a bude dobře působítí ne mysl čtanářů. — V po
vídce německé, líčí spisovatelka slohem velmi nělech
tilým život av. Alžběty daryňské. I četba této knihy
sloužiti bude k zašlechtění ardcí mladistvých čtenářů,
jimš především tato kniba jest věnována, avšak ani
dospělí neubrání se pohnntí při líčení útrap této avě
tice. —Obě knihy činí vydavatelstvn Dědictví Malič
kých veškerou čest a redakce, jiš vede vldp. prof. dr.
Ferd. Beneš již těmito podíly dokazuje, že se vyna
snažila splniti co na konci knihy české slibuje „aby
totiž stálo „Dědictví Maličkých“ na výši doby.“ Pře
jeme nové správě hojného zdaru a co největší počet

nových údů, aby úkolům svým všestranně mobla vyověti.
Zlatá bible klassiků. Dějiny zjevení Božího

v starém i novém Zákoně. S barevnými obrazy vy
tvořenými dle prací mistrů klassických a e rodinnon
kronikou upravenou dle návrhu cenou poctěného. Se
schválením nejdůstojnější kn. arc. konsistoře v Praze.

Dva díly. Šepenl Dr. Jan Ladielav Sýkora, c. k. řádnýprofessor české fakolty bohoslovecké v Praze. Tištěno
ve Vídni. Max Hersig. — Skvostné toto vydání bi
blické dějepravy v milé řeči mateřaké s obrazy pře
krásnými a velikými co nejvřeleji doporučajeme těm
kteří domácnost svojí opravdu ozdobiti dle možnosti
chtěji. Cena ovšem jest vysoká, neboť jen drahý díl
e 66 folisntovými obrazy etojí 76 sl. Ovšem lze ji
dostati na splátky měsíčních 3 £). a kněhkopce M.
Hersiga.

Na olzé půdě. Román. Napsal Alois M. Vobejda
Prosečský. Vychází v Moravské bibliotéce rodinné,
nákladem J. F. Havránka ve Velkém Meziříčí,

Listárna redakoe.
Anomymus. Pýcha a hloupost obyčejně spa

lečně chodí. — Byť i zdánlivě úskočnictví vitěsilo,

pak jsou to přecjp ákladů postrádající snahy neřátel, které me kdysi rospadnou a pravda přijde
platnosti. — Za dopis srdečně díky. Něco svým

časem uveřejníme.
J. K 0. Do konce roku 1900.
Libnikovice. Nelse uveřejnit, jest jiš zastaralé.

Kdybyste to byl zaslal hned po novém roce, bylo by
se uveřejnilo. :

Abtsdorf. Prostě konstatuji; lístek si uscho
vám k případnému poušití.

Poniklé. Ano. Sdělte jen Jaskavě adresy.

10.000 čtrer. sáhů
stavebních pozemků, které se hodí

pro závody průmyslové a domyinžovní, dílem před nádražim, dí
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském
Předměstí u Hradce Králové prodá
a kupujícímu výhodné platební

podmínky poskytne
Josef Kulíř,

ředitel měšť. divči školy v Hradoi Král.

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čis. 70.
doporučaje se P, T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslasých malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Oemy co nejmírnější. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
pošádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 812,-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Budova av. Václavské záložny.

Odporačuje uctivě své chvalně mnámé:

Sochy, olláře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, kříše
kasatelny, spovědnice, křtálelny, konsoly, svícny,
lustry, pulliky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářůa kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty besplatně a franko.

OEP* Nutná cesta za příčinou sblédnutí a vymě
ření místa v kostele vykonáse bezplatně, m

0

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

mezzanin.

Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku shovovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění elrkerníhoj též nhoto
vuje sochy světeů ze dřeva 1 s kamene. — Starší
práci, aměleckou cenu mající,bedlivě opravaje,
pozlacuje a polychromaje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži zs řádnou práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

Antonín Sucharda.

Bursa práce v radci Králové,
Zámečničtí 2 pomocníci, jeden obeznámený
v pracích na byciklech a jeden na šicích stro
jich obdrží v Hradci Králové stálou práci.
Práci u pp. katolických mistrů hledá řezbář
eký dělník, absolvent řezbářské školy, zručný
kreslič. Rovněž tkadlec, ženatý hledá jakéko

liv zaměstnání. Přihlášky přijímá pan

Tos. Polák sť. o Hradci Kr.

Žádejte na ukázku [. sešit

Josefa Ehrenbergra

DODTALÉ00

© plsy ZÁDavná,
„K dostání ve všech knihkupectvích

zvláště

v Cyrillo-Methodějském knihkupectví

Gustav Francl
v Praze. Paláo. městské spořitelny.



Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsiční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

hotelu Merkur.

(©w$"Cenníky na pošádání franko. “UF

BOO0OOODONGODOC

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

w Movém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporučuje svůj atelier kprovedení všechdekorativních

malel“ kostelů ©
při trvanlivé malířeké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanrojí staré malby
pástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lají obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se Da po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

Paris, expositlon 1900.
Grand Prix avec Medaille d Or

(čestný kříž a zlatou medaili)
obdržela firma

J, 0.0. Jos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a

nabízí:
Koňak, slivovici, borovičl u, jeřabíoku, punše

a rumy, nejjemnější likóry a Šampuňské víno.
Též v Berlímě obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille.
RETTk brání dod don odvodvdpěýd dajPPOS opnpěvýokvýuj01

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

Rv Jablonném nad Orlicí (vČechách)
č (bratr P, J. Neškudy, faráře vo Výprachticich)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
: svůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
š všech kostelních paramentů.

RjCenníky, vzorky i roucha botová na ukázkn
se na požádání franko zašlou.

TTVTTTTLTTELPEPOPOE03IEL

(RBTě: A bněunáclAVPU1did1bPEd D90008000 980 O0

bot do
Právě byla vydána starem českou,

78 leta irvající firmou

M. C. BUVY SYNA
ve Vysokém Veselí

matiční káva
ve prospěch

„Ústřední Matice Školské“
Hojným odebíráním tohoto drubu kávy

docllíte trojího účelu:

přinesete vlasteneckou oběť.
podporujete český průmysl,
obdržíte zboží výborné akosti.

WS" Žádejte proto tento druh kávy
ve všech závodech. "Mf

V3OGOGOGE |OGOGOGEX

nabízí

BTARŮINAÉ JIROUS

tinanech.
Plány, fot grafie a rozpočty na požádání.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, sokuroy, poptávkytýkajícíso

© služeb vojenských ©
vybotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolenékanceláři jen
F*raha-II., Eliščinatřída1080.

Na venek obratem pošty.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučoje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

se stříbra, bronsu a jinýchkovů

Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí “ koná sezašlou se již svěcené se styrsenímJeh o biskupa ň Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval
ofmi přípisy P T. zákazníků a odporučuje de tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditeleu,

p tácků na křest, svícnů, paciflkálů, uchránek. na Nejsvětější. patenek atd. co nejvíce,

Oltáře, sochy aJ.
vo vkosném a Jerném provedení

přesně dle předpisů círbroních v kahlám sloku“
odporučujerma

Petra Buška synové,
umělzávod řezbářskýasoc

koně hařskýpro
v Sychrově (Ďsoty) založena roku 1858.

FotografiesBáy u velíkémvýběruna přáník naU" édnutí frankozašleme. P

Nejlepší vdporučení 1 Plánya rospočtyse nedětují
Provedeno ke 300 oltářů.

Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.

| r.1804Z medailía diplomem.

Amělés suby
podle nejnovějšího amerického epůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v oborten
spadající přesněa solidně na základě dlou
boletých zkušeností,ručeza nejlepší ol sluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do

vzácné přízně otěného obecenstva, znamenímo.. hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
subní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Úihelny kruhové
pecí na 14 klenutých komor,z nichž každá na

9000 cihel jest zřízena a přislněnými kůlosmi,
jakož i rozsáblým hlipikem 4 h. 78 a 13 m*
8 mocnou vrstvou výtečná hlíny, 16 minut od ná
draží a 1 bodinn vd krajekého města 4 Čilým Bla
vebním ruchem vzdálené s jedaopatrovým domem

lze výhodně nabýti. Také rolnická usedlost s úrud
nými fepnými pozemky 20 minut od cukrovaru
ležící jest lerně na prodej. Podrobnou zprávu podá

Dr. M. Kukla,
advokát v Hradci Králové.

|Superfosfáty
—animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,

zaračuje nejrychlejší výsledek nej
větší výnosnost.

Nevyhnutelné k jarní setbě,
nedá se jiným fosforečným bnojivem spo

leblivě nahradit.
Dále:

Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnalé, kainit, spe

ciální hnojiva pro koloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov.
chlévské mrvy, pícní vápno,

dodávají 6 přesně zaračeným obsahem,
všude soutěže schopné:

Továrna na v pŘřeeact
nměláhnojivaÁ SGHRAK „*
a kyselinuaí- “ kka, urovou
ÚstředníkancelářV PRAZE, Jindřišskár m.



A Pobovky.

te l=.|
Pérovky.

Ceny mírné.
Opony (draperie).Záclony,

WWWorgana. á
Posershodná noviaka pro

půzymaob" barvěm Ů

-- Velkývýběr a
zlatých a stříbrných akvostů, svatobních

odera R Omilockýústavpromalbunz skle darů, kapesních i nástěnných hodin všeho

Metr zl. 4—. jB. kar da. Brno ) druhu doporačujev nejkrásnějšímprove
+Wadplnýoblek$metry. ». , lé dení a levných cenách se zárukou

| Vzorek této látky, jakoš Oknachrámové kuždé a

drakaaoblak,ovn +taručením:prácenej-O J AN K ALISa menčikovy jen zaručené |- modernějším poža- |kY
jakostia v mírnýchcenách |- davkůmvyhovující.% :
20.napožádáníknablédnatí.. Zkrátprvpímicenamiljh
Berníčeský ásti.závod *vymnámenÁn.* NÍ hodinář a zlatník v Rychnově n. K.
Ed. Doskočila Cennikyzdarma Ji přisežný znalec o. k. okresního soudu.

v Chsenl. : Obrázkové cenníky na požádání zašle.

np
DRE. VC IAU), AC

Tovární sklad hudebních nástrojů a 26)s

ěá

plu
strun. x

Mb)CM
PNACDN

re
výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, 20-80 a. Citery, k
flétny, klarinety a t. d. báječně levné; pa př.: koncertní citera v pouzdře 7 zl., S=

Óm DÁ

Aótae z grenadil. dřeva 10 klapek s sov. stříbra 12 sl., klatinet £ grenadil dřeva
13 klapek Fis brejle z nov. stříbra 17 zl., pouzdro na hovale 190 zl., smyčce

m- od45 kr. dop zl. M G

©VĚ

(©A

E

K Výtečnéstruny. P
prodral 6 to zkušenýhudebník chovámnáakladě jen nástrojejakosti nej- č
lepší, přáměladěnésVyzkoušenépod zárukou. Objednávky1 správky přesně a rychlo. 4

Jan Čermák v Hradci Králové. 68
POS 3G9G9G96594, go e djle Mn ěj š í AAA AA sje
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Pro memoria.
P

Veledůstojnému P. T.duehovenstvuk laskavéúvaze.
, | Oltářní svíce voskové, poloveskové, hledkéi krášlené,svícestearinové

Kostelní istolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízí

nejevněji a největších výhod poskytne renomovaná, ni'ihobt Vvýsraváchnejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XENE. vyznamenaná firma:

P- :Er. Sezernsiký,
c. e k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první české továrny na ceresin, stearin, glycerin
a elsin, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na
svíčky stearinové a parsfinové. Továrna všech druhů leštidel a mazedel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu s hospodářství. Továrna na
prací mýdla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejů

v Mladé Boleslavi. 190103.Z[3x0pomsedojouÁj0Up-1 OD1AW

EUbal'adovozfrank.Lhuta1rok,mobBahotoveve69
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| Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
| v Hradoi ECrálově

av.-Janské náměstí č. 77.)

daporočuje ctěnému obecenstva 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
jekošti: dále pendlové hodiny a budíky růsných
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

4. Bešvšudejinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky ee přijímají m levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek ne vyřizují.
IP“ Všeza levnéceny."E

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

hodin
V Čáslavi

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.

Šoo000000000000008

Vackova plzeňská velkorestauraceu Chodérů
v Praze, Ferdinandova třida.

ojnému, lichotivému

Václav Vacek, majitel.

Největšíčeská
továrna

1964.

PIARA A
Antonin.Petrof

oŘYŘro

Založeno

1 8 due
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v Hradci Králové.EEE
k )
i Wp- DO PLESŮ -SM j
j odporučuje : i

[| křestanský „bazar Čupr“. i
K svůj bojnězásobenýsklad "E

i nejnovějšíchvějířů,mom Špork,Dle | lekoranýchdámských i
Nejnovějšíbílé nákrčniky, košile, límce, manžety, náprsenky; ponožky, pun
čochy, škrabošky. — Tombolové předměty po 50 h; 100kusů15K. Spolkům i
zasýlám franko. — Specielní oddělení Šněrowvaček v každé velikosti, fagonanejnovější

a nejlepší. Zaslání míry stačí pouze přes pás na život.

Frant. Čupr v Hradci Králové
Klicperova ulice proti kavárně p. Fialy.

nh v v - m
VPtoroý áŠNAVĚnrěně Pupa Bd nT"

závod

semem ša KEEča SImla SI zů

C. k. státní medailí vyznamenaná

*Pamět první moravská Vyroba věžních hodin
aChlumce 3 FR, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8

nabizi pro zitmat a jarní vyse
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sázenice pro živé

loty, křoviny ozdob. konifery
Úivoké stromy pro stromofadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě, Levné ceny Výborné
zboží. Poučný cenník zdarma

vyrábí a dodává

věžové hodiny| pro kostely, školy, radnice atd. s dlouhoetou zárukou v dokonalé jakosti.

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuje přesně dle církevních předpisů aneb v národním alohovém vyšivání shotovené:

ptrsbenoolání pěácrfer, by,násvola,Unůšnýmiml bray me 'Hranoe,Laloty,pe:
ré cestyA lkřovéolobrazyodnejlepšíchakadk :SPECIALITA:

ohni pozlacení kalicha neb ciboře dle ornamentu: 1 krát v ohní10al.,2krátvobnl18sl., “
a krát v ohni 16 al, 4 krát v ohni 20 zl i oststních nádobposvátných

Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810.JOSEFNEŠKUDLA
©.a k. dvorní dodavatelství

v Jablonném nad Orlicí čís, 86 (Čechy).

ilustrované oennikyzasýlám zdarma a fraoko. — Hotová amením zasýlaji ce na ukázku7 kdyžudánapřibližnácenaaberva. '
OEB*Mnoho thsic odporučení z oelého Rakouska 1 Ameriky, “jij

Panu Josefu Nedkodlovi v Jablonném nad Orlicí č. 86.

Jsa v majetka Vaší zásilky sdělojí, še veškerá paramenta a ostatní roncha ve (Vašem závodě

objednaná v úplném pořádku jsem obdržel. © Líbí se nejen mné ale i všem kdož je spatřily a uvláštěšlechetným dobrodincům. — Jakmile ještě dodatečné věci nám dodáte, aašln Vámpěněšní obnosy a odpo
ručím Vás věndo.

Frant. Walter, arciděkan.
Chrudim, 11./11. 1900.

Adresavždydo
elovněúplná! 1901dpo040j9aopÁPz4eae1pya

|

DODO mocnýchstromů
4 Čechách

f. laciněji nežvšud ad: abl
hružně, "třežně,šv o hy (blond

-kulové akáty.1000 oh,O přesazo
šlechtění so jopných semenáčů. Pp.obch.
zahradníkům a pánům aprostředkovatelům dle

mírných cen v cenníku 8—10,/* odměny.
(Cennikyzdarma, tranke.

Nabízí

u Hradce Králové.

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 spátky boz svýlení cen!

Ponájeaslý
Patronátní úřad vČastolovicích zadá

veřejnou dražbou,
konanou dne 10. února t. r. o půl 4. ho
dině odpolední v kraběcím důchodě v Ča
stolovicích, opravu kostela, farní budovy
a rozšíření hřbitova ve Voděradech.

Páni podnikatelé mohou též písemné,
zapečetěné, vadiem 1200 korun opatřené
oferty do 9. února b. r. do 12 hodin vpo
ledne u patronátního úřadu složiti.

V podmínky arozpočet lze nahléd
nouti u podepsaného patronátního úřadu
v úředních -hodinách.

Patronátnířad v Čkstolriih,
dne 15. ledna 1901.

Patronátní komisař:

Václav Malý.

První královéhradecká továrna nábytku. Stavební truhlářství.



Konkordáty,
.. Začínám starou anekdotou. V letech

padesátých devatenáctého století povídá hoky
nářka na tržišti jednoho slavného města če
ského k chndé vdově, jež se živila posluhová
ním v domech: „Paní — voni tak všelikams
přijdou, prosimich, co pak to je konkordát ?“

— Odpověď zněla: „Játo taky tak akorát novím,ale něco ošklivého to musí být. Aspoň pan
doktor Š.. . nedávno na to náramně huboval
a že prý nebude pokoj, až ta potvora (pan
doktor řekl — nestvůra) padne.“ To si hoky
nářka pamatovala; a když jedenkráte muž její
pozdě v noci domů přišel, rozzlobila se tak,
že mu řekla: „Abys věděl! Řeknuti, co jsem
ti jakživa neřekla: Ty seš konkordát“ — Na
to muž: „Já ti dám konkordát !“ — A násle
dovala domácí vojna. Muž „po ní“ zouvákem,
ona „po něm“ hrncem a nebylo pokoje, až vše
cky hrnce a talíře byly roztřískány, ba i kamna
pobořena. A ráno? — Ráno běžel vítězný muž

— nakoapil hroců a talířů — opravil kamna —a byl rád, když ma žena — k poledníma
domů přišedší — oběd ustrojila. — A tak zas
nastal v té domáonosti — konkordát.

Ale oo to je ten konkordát? Slovo to
pochází od latinského concordia (čti konkor
dya), což nu česko je — avornost. A smlouva
0 avornosti nazývá ge konkordát. Dle toho za
čal konkordát hned — v ráji, když si první
manželé Adam a Eva elibovali — lásku, věr
nosta svornost. A jak křesťanstvíučí, pochází
tento konkordát od Stvořitele. Katolické pak
křesťanství má za článek víry, že Spasitel
tento konkordát učinil svátostí; a platí o něm
slovo: Co Bůh spojil, toho člověk nerozlučaj.
Ale Bohužel! Jak často se toto spojení rozlu
„čoje, jak často nedodržuje a ruší se tento
„kookordát“. A kdo ho vlastně ruší? Zlé váš
ně lidské.

Konkordát ten záleží totiž v tom, že muč
e sice hlava ženy a pán domu, ale žena nemá
ýti otrokyní neb děvkou, ale — jak písmo

dí — „pomocnicí“ — v které má mož ctíti
tvora svobodnou vůlí obdařeného.

A proto, ač vrohní správa domu patří
muži, přece namá on práva proti ženě tak na

napoví Jakobynebyla tvorem od Boha avo„bodou obdařeným. — Naopak! Má pamatovati,
„že jeho vláda obmozena jest zákonem Božím,
a zákon ten že chrání svobodu Jeny. A to ob
uvláště platí o svobodě u vykonávání nábožen
ství, jemuž žena jest oddána.

" To jest asi základní paragraf, čili článek
toho nejprvnějšíhó a svátostného konkordátu.
Když tedy n. př. mož „svobodář“ ženě bere
svobodu, aby šla na povinné služby Boží, nebo
když byl učiněn konkordát, že si žena katoli
čka bude moci děti vychovávati v náboženství
svém, a iuž popadne dítě a utíká s ním ke
křta, K pastorovi, to je nedovolené, násilné,
bezbežné často rušení — konkordátu, posvát

no ženy a ožebračenou vyhání z domu, to je

dáké. A i to Be stalo, že muž se chtěl dát
rozvést, an prý nemůže vystát to její modlení.
Ale jsou i jiné konkordáty a raší ae,

„Jest tu spolužití a spolupůsobení státu

osmnáctého ve Francii, že bezbožnictvím spitý
stát — vlastně jistí uchvatitelé moci světské —
počínal si proti církví jako surový, tyranský

tím se státem v konkordátě, vlastně v kon
kordii. Jaký ten konkordát byl, vysvítá o. př.
ztoho, že církev vždy a vždy hlásala, že moc
králův je od Boha, a i když zdánlivě král se
církvi podroboval více, neš se nám dnes líbí,
kdyš korunu na hlavu dostával u oltáře z ra
kou slahy církve, nebylo to přece nic jiného,
než dojemné poučení národa: Ejhle korana!
Odznak to moci Bohem dané! Mějte ji v octi
vosti| Za to zase pravý křesťanskýkrál uzná
val svobodu a moc církve. Za to on zase vo

"lal: Ejhle oltáři Svatéjest tato duchovní moc

a Bohem dána! Mějtě ji v uctivostil A jako
církev vždy a vždy hájila mvo státní učením
svým, že moc tato od Boha pochází, tak zase
křesťanský král bájil moc duchovní, Církev
hájila korunu, král hájil oltář. V noci Božího
Narození — abychom jen jedan příklad dali —
bývával při církevních zpěvech — hodinkách
— u oltáře též přítomen s korunou na blavě —
tedy jako posvátná osoba od církve ctěný —
král Karel IV., a když se přišlo k pátému
čtení, v kterém ae líčí bojKristův proti od
půrci Božímu, tu to čtení s vytaseným mečem
zpíval král. To byl ten konkordát, Ta jedině
roramná a prospěšná smlonva lásky a Bvor
nost státu a církve. Však taky za tohoto kon
kordátn byl stát český nejmocnější. Od té doby
pak, co se začalo v Čechách s tím, co se v naší
doešní anekdoté lítáním zouváku a hrnců atd.
naznačuje; od té doby, co porušen tento kon
kordát, stát český klesal a dnes ho není více,
a není Vídni nic tak protivného jako jen mlu
vení 0 státě českém.
"© Takový — jako jsme jej naznačili z dob

Karla IV. — býval konkordát všude, tudíž i
ve Francii. Ale čím více král církevní moc si
osvojoval, tím více blížila ee doba „domácí
vojny“. A nelétali jen zouváky a hrnce a ne
bořila se jen kamna v té francouzské daomác
nosti, ale létali dolů hlavy uu popravištích
nejprv králova a jeho choti a pak i hlavy ji
ných a rozbořena byla © monarchie — to
jest stát, jehož hlavou je dědičný král. A zví
řecí a divošské suření proti církvi dosáhlo té
míry, še který kněz nechtěl přísahati, že při
jímá ústavu, dle které se církev děvkou nové
ho toho státu státi měla, přišel — nentekl-li —o
hlavu. Ano tak daleko to došlo, že „stát“ po
brav statky církvi zavřel i kostely a vyhlásil,
že se zapovídá vykonávání náboženství. Ože
bračenon a zneuctěnou choť vyhnal surový

muž z domu. Boje domácí tím ovšem nepře=staly, až moc státní uchvátil voják Napoleon
a císařem se udělal. Ten dovolil pak vykoná
vání náboženství, ale papeže věznil a církev
děvkou a otrokyní do jisté míry přece činil,
až se věc urovnaja tak, že se sestavila smlou
va Svornosti státu a církve — konkordát,
v které církev v mnohých věcech od práv
svých upustila; k, př. postoupila jmenování
biskupův státu; anebo odpustila oloupení stat
ků a důchodů církevních za skrovné platy,
ktéré kněžím stát slíbil. Ale celý ten konkor
dát připadá mi asi tak, jako když farář „rov
ná manželství“, docílí, že se „smíří“, ala je
to, jak lid říká, jen tak „sklíženo“. — Vášně
by musely ze srdcí a úota k zákonu Božímu

do nich, pok by to byl len pravý konkordát.Ale kde řádí vášně a bezbožnictví, tam

ato jen klib, a brzo 6e zase ta svornost rozží.

To je vidět dnes opět ve Francii. Kon
kordát je napsán, ale vášně — zášť proti ofr
kvi a proti Bohu vůbec a špinavá žádost stat
ků řádí opět děsně. A nenávist Boha pohání
snad více, než žádost statků. Ve sněmovně se
již rokuje o oloupení a zničení duchovních
společnosti, a jeden pan radikální „zákono
dárce“ to řekl zcela zřetelně, že se nejluje o
zuičení „ctění Boba“ ve Francii. Dnes to jde

- Go však se bude díti se státem? Páni —

chytřejší však si mnou ruce, neboť vidí, že to

stane anarchie — domácí vojna, a ruské no

viny varajíce svého spojence Boridail, že prnský šišák půjde do Francie dělat „pořádek“,
a žejen Řusko to bude, které se „šišáku“

y do dvacátého století! Může z toho pov
stati děsné „létání zouváků, hrnců a boření
kamen“ pomocí kanonů evropských velmocí.
A konec? Někdo si tam ve Francii moc zase
uchvátí a bude hledět, aby tam do té domác

Jest to, bez čeho žádná společnost trvati ne

může, pořádek na sákladě sákonů Boších; přijde
zase konkordát.

V Rakousku byla církev taky děvkou
táta učiněna bezbožnými rádci dvorskými.
ikali tomu Josefinismns. Napsal o tom více

ještě, než královéhradecký pastýřský list, lu
blaňský slovinský biskap Jeglič. Škodil prý si
tím a nebude excellovat, bude-li tohle dělat,
nikdy. Ale v padesátých letech učiněn s církvi
konkordát, který však, jak zase Jegličův pa
stýřský list povídá, jednostranně a nesprávně
byl zrušen. Stát si, co mu církev podobně ja
ko kdysi ve Francii popustila, ponechal, ale
to, co on církvi na ochranu její svobody alí
bil, „zrošil“ skoro všecko. Ba vzal církvi i to,
co měla — faruí školní budovy atd. atd. Což
divu, že v té naší domácnosti bez konkordátu
tak vesele žijí národové. Zouváky, hrnce, tulí
ře již létají, kamna se boří. Nedej Bože, aby
začaly létat taky hlavy, daleko do toho není.
Ale doknd nepřijde nějaký — ne jen ten v Ra
kousku oblíbený klih, — ale srdočný konkor
dát, pořádek ua základě zákonů Božích, ne
bude lépe.

Dopis z Prahy.
V Praze, 23. ledna.

(Neslavný skon „Radikálních Listů“. — Drušstvo

lidovéhodivadla v Prase a zastoupeníšídů ©jevýboru. —- Revise sporů o pravost rukopisů Zele
nohorského a Královédvorského.)

Ještě teď rok strana plná pýchy, nadějí,
bujnosti, domýšlivosti, troufalosti a prostoře
kosti krčí se dnes do koutka oněmělá čekajíc
s bázní a e úzkostí, kdo na ni vezme bič, aby
ji potresta) a na smrtelném jejím loži vyflá
kal za ty nezměrné spousty zmatků, nesnází
a rozmanitých nezbedností, jež od svého vzoiku
do svého konce v českých zemích natropila.
Ale na to čeká marně, neboť skonávající
„Straba radikální“ nikomu již ani za to ne
stojí, aby si konce jejího všímal, když celý
její život byl vlastně jenom na zbuhnělých
českých poměrech mžourající bludičkou, od
DÍŽmnozí, ve svém nitru záští a nenávistí ke
bratru a souseda proniknutí, mylně doufali,
že se rozboří v plamen, který by mohl býti
dokonce strážným ohněm českých zájmů.

Strana radikální byla dcerou strany mla
dočeské a mimo nejbolastnější vzpomínky, že
nespravedlivě a křivě moohým ublížila, nez
bývá po ni nic, než-li několik ubohých dítek,
komicky vypadajících politických frakcí, kteréž
z jejího lůna vyšly a kteréž dříve či později
skonají zrovna toutéž smrti, jíž skonává nyní
jejich maminka.

Strana radikální žila, trvala a působila
jedině a hlavně svými novinami „Radikálními
Listy“ a život těchto novin závisel od vůle
tiskaře, kterýž je tiskl. Jakmile ten řekl:
A„dost,já dále na dluh tisknouti nebuda,“ no
„viny strany té umírají a strana ee rozprchává
do všech stran a konců českých vlastí. Z toho
jest vidno, že celá sláva a moc strany, která
tak aměle v celý život národa zasahovala, zá
ležela jedině na úvěru tiskaře, kterýž tímto
spůso spekuloval na zisk bez ohledu, že
na jedné straně touto svou spekulací umožňo
val největší zmatky v národě a na druhé
straně krutě připouštěl, aby v poměry neza

azščení lidé mu za zřejmý finanční deficit při
tum račili. Své doby jsme na těchto místech
upozorňovali, obdivovali jsme odvážlivost ú
věra pana tiskaře Beuforta a předpovídali jsme
možnost zajímavého divadla, které se nám ná
sledkoem toho svým časem naskytne, až pan
Beaufort „svůj čas“ ohlidá.

A ten čas přišel! Pan Benfort patrně
jiš dávno „Radikální Liety,“ tedy radikální
stranu živil na dluh a když ten dluh výše ně
kolika tisíc dosáhl, bezohledně „Radikálním
Listům“ úvěr odňal a podal žalobu na dražina



skem „Radikálních Listů“ vzniklý dinh.pěkně

nými a smích mezi diváky. .
Ačkoliv nehledáme v tom žádné mravní

výše ani umrarněnosti, 8 níž se radikální
etrana stále obáněla a předatiráním jejim nej
počtivější muže kruté pronásledovala « zatím
všechen tento povyk jenom na dluh tropila a
ač ani v jeduání p. Beauforta nevidíme jednání
kavalíreké, když politickému rejdění úvěr po
skytoval a patrně sice jenom dotad, dokud
sám nic při tom nerisikoval, předce8 uspo
kojením na celou věc tuto pohlížíme,

Předně pád a zaniknutí „Radikálních
Listů“ lapidárním a nanejvýš poučným apů
sobem prokázaly, že pro podobné politické
kudrlinky a kotrmelce v českém lidu není ani
dosti emyalu ani žádné obětavosti. Proto za
Jisté budou české poměry dlouho ušetřeny
nové podobné affóry, jež v nich „radikální
strana“ stropila. A o.to postaral se p. Beau
fort, který nyní všechny pány, kteří se ko
straně radikální přihlásili a za ni račili, pěkně
také ku placení útrat strany té přidržaje.
V tom ohledn jedná v zájmuveřejného po
koje a politické bezpečnosti užitečně. Nyní
odpadne kuždému příště chuť, aby chtěl na
dluh politika provozovati! Když se podá jednou
výstražný příklad, že „politické přesvědčení“
vyžadnje také oběti, jistotně v budoucnosti si
to dříve každý rozmyslí, než-li bude při za
kládání politických etran, vlastně jejich novip

pojde spolupůsobiti. Darmo. to více nepůjde
Zajímavo jest, že za možný deficit „Ra

dikálních Listů“ zaručovaly se také osoby,
jejichž hmotné poméry podobnou záraku vůbec
nepřipouštěly a osoby, jež o novinářství ani
ponětí nemají. A proto bychom si přáli malon
novelku do zákoníka a sice odetaveček, že
dlaby z tisku politických novin vzniklé jsou
zrovna tak nežalovatelny, jako jsou nežalova
telny dlouhy vzniklé při hazardních hrách

vkarty.Skon „Radikálních Listů“, ješ nikdo neo
plukévá ale mnoho osob na působení jejich
s žalostí vzpomíná, jest v celku pro ozdravění
našich veřejných poměrů velice platnou medi
cinou. Novinářská kauce je odstraněna. novi
nový kolek zraošen a předce zahynaly a to
proto, poněvadž podobná politická dobrodruž
ství v českém lida nemají žádné půdy, ale
jenom ho matou a vážným lidem nesnáze pů
sobí. To nyní sluší co nejdůrazněji konstato
vati, aby si to všelijací pánové dobře pro
příště zapamatovali.

Pád „Radikálních Listů“ jejž český lid
sám spůsobil, znamená pro katolickou strana
značný úspěch a klidně můžeme čekati, že
bray vedle nich položí se ještě také j jiní ne
přátelé a odpůrcové její zásad a cílů. Jak

(me viděli, spočívá jejich život jenom v raou tiskařů — — .
+

» » :

FEUILLETON.
Macharova konfesse.

V. — Duše lidská vyznávající sama sebe, jest zdrojem
plodných rad a vážných výstrah. Duše lidská pyt
vající samu sebe ve všech hiíších a důsledcích
jejich, ve všech vášních a rozpoutaných náruži
vostech manifestuje mravní vyzralost člověko, jenž
v bolestech sebepoznání roztrhává předivo samo
lásky a ješitnosti. Tímto směrem nesou se kon
fesse sv. Augustina, plné žhavých slz a očisťtují
cího ohně do sebe vnořeného kajicníka. Duch
laický, jenž v bezpříkladné kolikráte tuposti všechno
náboženské pomíjí, konfesse av. Augustina pojal
a vynášel je stále z minulosti věkům budoucím.
Mohutné echo jejich podnítilo Rousseana, že na
Psal dílo názvem sice podobné, hodnotou však
daleko odchylené a o minulých hříších přílišchva
stavé.

Takto sv. Augustin byl příčinou určitého li
terárního útvaru, který označován jsa vůbec skon
fessemi«, od původního vymezení látkově se dosti
rozšířil.

Machar v nedělních číslech »Čssue pod čarou
uveřejňuje vzpomínky, které také nazval konfes
semi a z nich zajímavy jsou pro nás konfesse jeho
náboženské. Líší-li kdo, potřebou vnitřní nutkaní,
avé zápasy o ustálenost náboženského přesvědčení
a svého poměru k Bohu a lidem, tušíme (u cos
velikého a vážného. Nuže, jaké dojmy a myšlénky
vzbuzují konfese Macharovy?

Citujmel „V té době zuřila o mé duši ná
boženská revoluce. U starého Wable koupil jsem
kdysi malou kalžku »Voltairés Schriftens, díl,
"nevím kolikátý; líbila se mi pergamenová hflá
vazba a červený štítek, cena byla 10 krejcer 
aoho večera vzal jsem slovník a začal starého

ána číst — byl to rozbor Nového Zákona. Ostrý,
jislivý, vtipný — ach, a mně již tenkráte byl dobrý
vtip milejší než prostřední báseň — probouzel, co
v duší mé leželo ukonejšeno a ubýčkáno, k životu
volal, co vo mně bylo, ale dosud neformulováno,

Své doby jeme širněvylíšili,
© tatu vePDAŘÍVpel ne

uby ctěná jejich jména byla co nejčastěji v no

o vážně poukázáno k tomu, že „lidových
el“ jest v Praze úplný dostatek, ač bylo

eno, že „Národní divadlo“ jest vlastně di

na to, že pronové větší divadlo v Praze není
dostatek obecenstva, předce jednou prohozené
heslo valí se dále jako sněhová koule e kopce.

Příčinou toho není nio jiného, než-li shon poopolaritě a horečná enaha někde pro český

jd „pracovati“ a síce především ve vlastnímzájmu. Nezdravé tyto choutky vmrskaly český
lid v posledních letech do celé řady podniků,

o jejichžpoohybonosti a zbytečnosti není dnastádné pochybnosti. A jedním ztakových obtíží
české veřejnosti stává se „Drožetvo lidového
divadla v Praze“ kteréž bez vážného rozmyslu
a bez doatatečných kapitálů a záruk se právě
v Praze ustavilo k činnosti, která nemůže býti
ničím jiným, než-li křížením a překážením po
dnikům již stávajícím. Učelem jeho jest „co
nejrychleji zříditi lidové divadlo prozatímní,
kteró by za nejlevnější peníz poskytovaio hry
širokým vratvám lido.“

Pánové, kteří se v čelo tohoto nového
podniknutí staví, alyší, že lid volá „v chleba“.
A tu patrně ovládly je vzpomínky na leta
gymnasijní, v nichž slyšeli, še lid římský vo
lával „o cbleba a bry“. A proto, když volá

český lid „0 ohleba", eami ma ochotně chtějí
také „hry“ poskytnoati. Ale při tom zapomí

1 -práci, v a
že mo „na hry“ ani ten „nejlevnější penis“
— nezbývá.

„Dražetvo lidového divadla v Praze“
zvolilo si již dokonce výbor, jehož předsedou
jest pražský advokát p. dr. St. Prachenský.
Čilý tento pán, jehož zásluhou své doby vzdor
kompromisn strany ataročeské 8 mlsdočaskoů,
nebyl na Vyšehradě zvolen do sboru obecních
starších p. kanovník dr. Burian, tak že proto
p. dr. Prachenský i z „Jednoty občanů praž
ských“ nacen byl vystoupiti, stál teď rok v
čele komitétu zařízujícího oa akcie pěstování
drůbeže a vepřů ve volkém. Podnik tento se
mu však nezdařil, působnost p. dra. Prachen
ského při něm uvítána byla s veselosti, tak
že i hovory o něm stichly a proto nyní na
nejvýš překvapilo, když se pan dr. Praohenský
během roku shostil starostí tak prossických,
jako jest akciové pěstování drůbeže a vepřů
a když najednou se oddal ideálním starostem
o zábavu „širokých vrstev“ za laciný peníz.
Zajímavý ráz pak výboru tomu, jemuž v čelo
postavil se p. dr. Prachenský, dává ta—okol-—
nosť, že v něm zasedají také dva židé a sice
p. dr. Podvinec, advokát z Kolína a p. dr.
Arthor Baštýř, sabní lékař v Praze. Pánové
ti representují 25%, vlivů ve výbora a. proto————————
nevysloveno. Chvílemi bylo mi, že starý filosof
s mefistofelským obličejem, jak jsem jej znal z dře=
vorytiny, sedí proti mně v mém pokoji, u pena
Randy v Kaprové ulici, a sípavým hlasem a kuc
kaje se smíchem vykládá mi a přesvědčuje. Na
slouchal jsem s jakousi ukrutnou rozkoší: ráoy
dopadající na to, co mi bylo dříve nejsvětějším,
blažily mne, jásal jsem při nich — neklamný
znak, že revoluce začala. Od té chvíle bylo mi,
jakoby nějaká metelice zdvibla se v prostorách
duše mojí :. hvízdalo tam, řvalo, úpělo, stýskalo si,
jásalo, naříkelo, řítilo se v trosky, zvedalse prach,
lomily se ruce a hladina bušila do hlav a pod
stavcův a do toho cbaosu posílal jsem revolucio
nářske posily, jak jsem je mohl sehnati: »Zápisky
Jungmannovy«, Byronův »Kain« (tentokráte po
stránce myšlénkové), Voltairovy Romány, Rena
nův oŽivot Ježíšůva, v překledě, V. Bambasa a

koiby dokonaly revoluci, sladká moudrost René
nova zbs'ila mě vzteku k padlému nyní nábo
ženství a svaleným modlém, mythologie Řeků
dala mi zorný úhel na nebe, peklo, svaté a svě
tice, Trojici atd.. , „«

Jestliže jsi, milý čtenáři očekával veliké ná
boženské přerody azápasy Verlainovy, Hoyeman
sovy, Strindbergovy a j.. „, jestliže jsi očekával
úzkostlivé hledání světla posvěcené touhou po pravdě
a podepřené vnitřní opravdovostí, shledáváš nyní,
že jsi se ocitl kdesi na trhu před posérskou vy
volavačskou boudou, V té náboženské revoluci Ma
charově není citu, není pravdy a tedy také ne
ceny literární, Anachronismus čpíz kaidého řádku,
nemožnosti a odpory křičí a tlačí se navzájem.
Všechnoto prodělala přečetl— tercián. Že ne
mýlíme se co do času, svědčí pokračování kon
fessi, které dne 1. ledna v »Čase« počínají tákto:
sZ Jičínského gymnasia přišel k nám do tercie vy
soký štíblý mladík .. .« Takto věrunermá si po
čínat spisovatel, jenž na svůj titul tak brdým
jest, jako Machar. Tercién se svými úzkými ob
zory v Macharovi zázrakem vyrostl v moderního
Strausse, jenž se záporem kriticiemu, s materia
lismem sloučeného, podává frivolní rozbory v látce,

také souvěrel jejich zajisté ropresentojí nej
méně 30%, členů dražetva. Faktum oto ns
nejvýš překvapaje a když o jiných chonlosti
vých stránkách výbořa a družstva sé nešíříme
s mlčením je pomíjíme, nemůžeme se předce

Pro podnik tento nikterak s nadšením roseřáti. Nemůžeme nalézti pro ně ani jediného
důvodu, kterýž by nás k němu skutečně oprá

víoval. Střírlívě na pražské poměrypo žejloj, neshledává žádné potřeby k zařizování
nového velkého divadla, když stávající nechá
vé lid prázdná, výbor pak dražetva není nám
zárakou, že by v ohleda divadelním dovedl
něco nového zjednatí, leda že by nové divadlo
pro lid stalo se v Praze zápasníkem protí
antisemitismu, jemuž by zajisté do divadla
tobo pp. dr. Podvineč a dr. Bustýřvniknouti
nedali. Tím jeme pověděli, co se mělo rosbodně
řícijiš v Praze. 2..

„
Česká veřejnost byla « posledních letech ho
něná a čtvána od jedné rozčilující a znepo
kojující komedie ko druhé. Aranšeří no
vých směrů a nových hesel jenom 60 v Praze
volili. Za patnácte let přečkali jsme zde res
listy, radikály, modernu, socialisty, dakadentý;
jazykové utrakvisty, filosemity atd. Rozmanité
ty směry a hesla za všeobecného výsměchu
dříve nebo později 3460 zanikají a mizí, ale
různé nesnáze, jež spůsobily, zůstávají otě
vřenou ránou.

Jedním z nejvášnivěji vedených s
poslední doby byl útok na rakopis Králové
dvorsý a Zelenohorský. Příčiny k němu vzni
kly z pohnutek osobních a smělým útokem,
který veden byl spůsobem naprosto nevěde
ckým, byla to celá česká veřejnost tak pře
krapena, že na místě, aby zahřměla na útoč
níky „podejte nezvratné důkazy nepravosti

SOODE těch,“ jala se je sama — hájiti.Jedním z nejsmělejších a nejodvážnějších ú
točníků na rakopisy byl p. prof. Masaryk.
Když pak se dnes ohledneme na celou jeho
vědeckou činnost, která vyvrcholila v obha
jování páná Hilenera, pochopíme, kam poměry
naše byly zavlečeny, když bylo pokládáno „zá

věda“ aby p. prof. Masaryk pravost rukopisůpopíral.
Úvaha o tom leze zase za posledních dob

hlavy i mnohým bývalým jeho stoupencům,
kteří začínají o tom mluviti, aby podniknouta
byla „revise sporu o pravost rakopisů zeleno
horského a královédvorského“, pokládajíce to
za potřebu a uznávajíce, že spor ten ze strany
popěračů jejich pravosti veden byl „nevědecky“
a násilně. Zejmena krahy vynikajících učenců
lékařských uvádějí, že proti rakopisům bylo
užito daremné methody kategorické negace,
která jest ve vědě naprosto nepřípustnou, neboť
žádný vědec nesmí říci: „já to a to neznám,

-proto-je to-falešmé“, jako tvrdili popěrači

prevostí rukopisů. Co bylo proti pravosti ruopisů uvedeno, to vášná a přísnávěda můsí
odmítnouti jako klep, domněnka a odvážlivé
kombinace bez podstaty a oprávněnosti. Kdyby
—— — —i „

která má jimati čtenáře novosti, ježto podobné
spracování antické mythologie se již vyžilo.

Vyzaéní Macharovo hodilo by se na nejvýš
do nějaké »vzdělávací« besedy sociálně-demokra
tické, kdež vždy radostným posměchem uvítány
jsou věci nejposvátnější, stanou-li se předmětem
"tupého útoku, (Co do věci samé snad i sociélní
demokraté poznali by nepravdy, jež halí Machar
vzezřením skutečných životních událostí.

Tsk bned stím překládáním Voltsira. Machar
líčí,kterakpředním, jsko před terciáne m, seděl
šklebivý, mefistořelský Voltair s jizlivým vtipem.
Ale to jest literární fysiogoomie, kterou mobl sobě
Machar sestrojit teprve ve věku dospělém a pilnou
četbou a vážným studiem, ač i jinak ve vzděla
ném světě fysiognomie ta právě takto jest ustá
lena. A připustíme-li, jako že ne, u terciána soud
tek dokonalý a pobotový, psk musíme ovšem u
něho předpokládat zároveň úplnou znalost jazyka
do všech nusncí pojmův a smýslů, ježto jinak neňí
ani možno vtipy působivě vycítit a vyjádřit.
Zkrátka Mačhar, jako tercián, musil by stenouti
tam, kde překládat jest tolik jáko tvořit. Machar
však, jak sám vyznává, lopotil se s překlád.ním
tmaje v ruce slovník. Z toho jde, že jazyka doko=
nale neznal, vtipů sstarého pánse tehdy nemohl
„vystihnoutia revolucenáboženskéneprožívals tím
veškerým lomozem, jak čteénářichce namalovat.

Předkládá-li všsk Macbar náboženské své vý
znání jako člověk v příčině té již vyrovnaný, vy
vštává mu pohroma u vzdělanců směrem nejédním.
Předně, jak možno ustenouti ve věku mužnosti na
hlédisku, které vytvořilo se v lelech mladických
a k němuž stávivo snášela terciánská intelligenceč
Kterak s dosažitelnou objektivitou srovnati lze,
kdyš literál pro svůj náboženský názor čerpal z
pramenů tak. jednostranných? Ku všestranosti
vzdělání žádá ae v naší moderní době, a Machar
zejisté jest člověk moderní, aby byla zachovávána
zásada „audistur- et altera parse i ve věcech ná
boženských. V jedné schůzi učiteléké rozproudil
te rozhovor o vzdělání a četbé časopisů. Přítomný
jeden poslanec mládočeský chtě se pochlubiti, pro
hlásil, že čte skoro všechny časopisy mladočeské,



rodní vědy stély ge svým bádáním na s
orlska „přotinikopisných. Slologir, b9l 47

pet. okrok výbec sastaren.U lékaře, che
Anika, goologa,mineralog seronaí bylby to komičkým, kdyby při ojedinělém sjevu
Rěkterého úkazu vědecky prohlásil: „Tojé ne
viděl, to neznám, proto je to falešné“ a u proti
no Jpisných filologů bylo toto pohodiné sta
movrisko— pokrokem vědy.

Tyto úvahy začínají nyní pronditi ve kru
mích mladší intelligence v Praze a protos nich
přaméní touha, aby byla 00 nejdříve „reviše

fesn o pravosti rukopisů“ předevzataan sporfen veden byl ze strany pochybovačů naprosto

Hevědecky, jenom osobně tendončně a vášnivě.O jest ovšem teprve počáteknového stadia
otevřené otásky rakopisné .le správa o něm
„bude zajisté všude nanejvýš zajímavou.

Drobná obrana.
Inhvšsice. Protestantá velmi rádl líčí

elrkev katolickou jako ukrutnici. Předhazují
ofrkvi zavedení katanské inkvisice. Pan Sádek
aspoň a panHerben opakuji hrůzy inkvisiční
sepoň o každémkvartále. Nepotřebujeme se

ti dějin a zakrývati nějaké chyby lidské,
„které v církvi Boží byly špatnými lidmi spá
chány, protože není ve světě díla tak vzno
šeného, jež by lidé nedovedli svými vášněmi
eneevětiti. Tolik můžeme však směle tvrditi,
že církev sama svým učením a svým jednáním

„byladalokou těch ukratností, které páchali pod
"rouškou nábožnosti někteří vladařové ve stře
dověku. Církev sama vedla zcela nekrvavým
gpůsobem pátrání (iukvisici).po kaolřích dle

os sv. Pavla: „Člověka kacíře pojednom ihém napomenutí varuj se“ (mit 3, 10),
ale krvavý snak vtiskla inkvicici teprv světská
moc. Bedřich II., nepřítel papežů, zavedl třest
amrti na kacíře ve 18, století, španělské vláda
savedla inkvisici politickou ku vypátrání Ma

„ránů (pokřtěných židů, kteří obrožovali svými
„rejdy existenci státn).

Inkvisici zavedli si vůbec vladařové a
svobodná města i pro zločiny sprosté a poli
ické, jak to dokazují sbírky mučicíchnástrojů

„v růsných městských musel. Jest to tedy zlo
třilost, když se nečiní rozdíl mezi olrkovní a
mezi světskou inkvisicí a když se všecka
»krutost staré doby vrhá Šmahem na hlavu
„cirkve katolické. Papežové odsnzovali krutost
-světaké ivkvisice, ale 8 nevalným úspěchem.
Zrovna tak odsuzuje nynější ev. Otec nesmy

„slný militarismas evropských států, ale bez
„výsledně. AZ nějaký ek bude za 100 let
„vydávati nějaké „Hlasy ze Siona“ připíše
válku v Transvaalu a ukrutnosti v Číně na
svrab Říma.

Ostatně všecko to líčení katolické nkra
tnosti má účelem odvrátiti pozornost od vlast
-ního másla na hlavě. Zakladatel helvetské víry,
Kalvín dal upáliti 27. října 1663 španěl, lékaře= 97
a odpovědí mu byl — útrpač shovívavý úsměv

„přítomných intelligentů.
Podobnou náledu člověku vaucují nábožen

ské konfesse Macharovy, které nemohou vystupo
„vati s pretensemi, aby se na ně vážně pohlíželo, .

Není to úder nové myšlénky, nýbrž umí
rejicí vzdor s přídechem světoborecké touhy, které
u moderních pravidelně léž obsahuje snahu po
onigioslitě. lest to vyvolávání se střech a plané po
vyky do všech úhlů světa, jest to doklad neopatr

„ného prozrazení, kterak možno atáti se pasivním
produktem nahodilé četby. Stane-li se však deter

„minsce teková životním pravidlem, pak veta po
všech ideálech, pak veta po záslužné práci pro
vlast a člověčenstvol Hodí se sem slova z »No
vin« Targeněva: +»A s těmito zásadami chceš
vykonat něco velikého « míníš obětovat se pro
„mužíkyře Hodí se sem též slova Macherova: »+Ne,

„skálu«=, a též rada jebo udělená sociálním demo
„kratůóm, aby si oevšímali té macechy — vlasti.

Náboženství jest lidové a má rozhodující
vliv na zásady a skutky, ať si kdo chce co chce
povídá jinépo, S matemstickou jistotou dokázati
lze, že temné stíny životní v úzké spojitosti jsou
6 náboženským nihilismem či, jak mnozí tomu na
dávají, s moderní losofil. Ojtud vysvětlujeme
také dvoji morálku, jeanu pro život veřejné re
presentace s veškerým tím dutováním o poctivých
snahách a cílech, a drubou pro život soukromý,
plný prospěchářské sobeckosti. Odevšed slyšeti
hesla co den se množící bez závaznosti provedení
— mnoho hluku, mnoho frásí, mnoho boření —
a žádný prospěšný skutek l V době, v níž potře
bí tolik silné vůle a práce, přichází Machar, aby
mladé duše byly rychleji rozleptány « pak ef
někdo tvrdí, že každý básník jest věštcem avůdcemlidul.....

Jinak ovéem, jako tehdy svět se nepolekal,
když v hlavě Macharavě to bvízdele, bouřilo a
valo, tek právě nyní z konfosse jeho nestane se
nic zlého tém, kdož rozumějí životu a potřebám

Oerveda, jenž s Kalvinem nesouhlasil v bludné
pančeo předarčení.Kalvíndaltoboto„kacíře“
lotivě lapiti ve Vienou a „pozvolným“ obněm
upáliti, ač Cerved prosil, áby byl pouze mo

m elat. — Ukrotný čin „muže Božího“
schválil též Melanchton. (Ep. 187inter Calv.)
Bexza,Kalvínův žák, sepsal spis o „bludařich,
kteří mají býti civilními úřady trestání“. Za
vlády Kalvínovy od r. 1642—1546 bylo v Že
nevě 68 lidí pro víra k emrti odsouzeno, 76
vyhnanstvím trestáno. Luter, oprávce víry,
k ukrutnostem vrohnosti přímo nabádal, neboť
psal: „Vrchnost musí luza, sprostý lid pohá
něti, bíti, rdoasiti, věšeti, pálili, odpravovati,
v kola lámati jako divokon zvěř“ (EversV.,
160.) V protestanském Norimbeřce bylo od r.
1677—1617 z kacičetví pouze podezřelých, ani

ne oovědnených odpraveno 356 a zmrzačenona mučidlech 345. V Anglii dala „panenská“
královna Alžběta pro víra odpraviti 142 kněží
a to způsobem nanejvýše ukrutným, nebot
byli za živa rozpárání, střeva na žhavé uhlí
vyvržene a pak teprv rozčtvrcení. Dle historika

ackintosha bylo od r. 1660—1685 přes
90.000 lidí pro náboženství uvězněno a 16000
rodin zničeno. Ve Švédsku bývaly katolické
Zeny při močení znectěny a ještě r. 1854
bylo 7 paníze země vyhuáno, že přestoupili
na katolickou víra. V Holandskubyli katolíci

usazování do nádob s živými kryeami, podnimiž byl oheň rozdělán, aby se živýmtělem
katolíků prožraly.

Historik Aubert de Mire vypravuje, žo
hugenoté se chlabili, že v jediném roce 1562

ovraždili na 4000 mnichů, znectili 12.000 ře
Řolnic, zničili 2000 klášterů a 90 nemocnic.
Uvedli jeme jen maně některé okásky s pro
testantekého sátiší, ale již z těch ukázek vy
avitá, že pastor Šádekmá dosti zajímavé četby
ve vlastním táboře, takže by se nemosil ani
starati o katolické ukrutnosti. My neechvalu
jeme ukrutnosti v protestsnském táboře, ale
nenapadá nás připisovati je na vrub nábožen

ské nauky Book e Ješto je zavinil fanatlemus zlých lidí, Když však dnes týš pastor
ský fanatismus, padající přes vlastní zlořády,
činí nynější církov zodpovědnou za chyby ne
spáchané, pokládali jsme za nutné odhaliti
Skrabošku tomu | neviňoučkému beránkovi,
hýčkanému protestantismu.

Zda naše odhalení přivede pana Herbena
aneb Massaryka ka studiu dějin a zda dějinná
pravda posilní přesvědčivým důvodem v „nové“

víře zmíněnépa: ponechávámu pastoraŠádkovi ku přemýšlení.

Kenfiskace řeholního jmění ve
Franeli. Helvetský „Čas“ docela v souhlasu
e velikými zakladatelireformace achvaluje chy
stanou loupež na církevním majetku ve Francii.
Rozumuje takto; „Kdežťo pro společenstva
soukromoprávná a pro spolky světské prohla
šuje se v předlozesákona úplná svoboda
epolčovací, pro spolky klerikální zavádí se
výjimečné obmezené právo spolčovací. Vy
jímečný ráz života v řeholích katolických činí
je apolky zvláštního druhu a následkem toho
je odůvodněnoi navrhované zvláštní spolkové
právo pro ně“. „Čas“ uznává, že pro vrji
mečný ráz života v řeholích katolických
musíse vydatizvláštní spolkové právo
pro ně. Když křesťanské noviny žádaly k vůli
zvláštní židovské morálce též zvláštní ochranné
zákony pro křesťany, prohlašoval „Čas“ o
právněný tonto pošadavek za barbarství; pro
katolické řehole vyjímečné zákony echvalaje.
Pak ještě bude ge „Čas“ dašovati, že není
listem nesnášenlivě protestauským a slažbovolně
židovským.

Kdyby byl „Úas“ vůbec listem seriosním,
musil by zapříti v sobě helvetství v tomto
případě, protože loupež na soukromém řehol
ním majetku páchaná bude sváděti k dalšímu

Rozhodně přijdou na řadu millionáři ži.
dovšti, protože dleDramonda (Juif3 Antisemi
tes en Eorope) žíje ve Francií 67.000 židů,
kteří mají celkem 80 milliard jmění, kdežto
celý 85 mililonový národ francoazský má
pouze 160 milliard. Hratka lidi má tedy celou
třetinu jmění národního a desetkráte více,
nežli konfiekované kláštery. V krátké době
rozdělí se učkolik francouzských „vlastenců“ o
jmění klášterní, a pak se dají do větší hro
mady v bankách. Mimo to vlhké a tmavé
cely klášterníků nejsou ani tak vábným pří

ro francouzskou chudinu, jako by

byly avětlé a zdravépaláce peněžnickéšlechty,která beztoho ani těch pokojů nepotřebuje,
tloukajíc se celé měsíce po lázních a po

ernách. Dle francouzských zákonů zruší se
všecky závětní odkazy klášterům a odkázané
jmění vrátí se příbuzným. Zdaž bade patron
„Časn“ též o to usilovati, aby se zrušily též
v Rakouska všecky legaty a odkázané peníze,
třeba po sebevrazích, vrátily se zpět, mobl by
nám „Čas“ ve svó známé jízlivosti povědětí.
Vzdyť vyjímečně nabyté jmění, musí býti
zvláštním zákonem regalováno.

Útěcha. Psn pastor Šádek ve svém pře-
krucování pastýřského vánočního listu ndp.
biskupa píše: „Pro nás je to vědy jistým za
dostačiněním, že nejzuřivější nepřátele Kristovy
vycházejí téměř z církve římeké a proti ai
především brojí“. Ktomu odpovídáme: A nám

to jes zedostučiněním, že právě ti nejzařivější nepřátele Kristovy po s7ém odpadu od
církve mateřské nalozají otevřenou náruč —
v protestantismu. Od Lutra do Wolfa byly to
samé padavky, které protestantismu přišly vý
borně vhod, protože efrkev tato není nic ji
ného nežli negací katolicismu. Jest tedy rozdíl
mezi církvi římskoua protestantskou, že církev
římeká z protestantismu kořisti skutečně vý
květ uvědomělých a mravních duší, kdežto

v protestentiemu dochází útočiště právě tennejhorší brak, jenž nehledá v nové církvi
lepší náboženství, nýbrž omluva svých vášní.
Všichni ti „vyklouzové“ jsou toho nejlepším
dokladem. Slouží-li tento zjev panu Sádkovi
za útěchu, nezávidíme mu ji.

O „husitském programu“ píší stále
ještě „Národní Listy“. V jednom z posledních
čísel čteme jakousi úvabu, kterak by se dal
„původní“ husitský program uskutečniti. Uvaha
ta však jest jenom sbírkou planých frásí, ne
jasných názorů, pisatel blouzní o něčem, co
nikdy nestává a o čem sám nemá potachy. —
„Obzor“ uveřejňuje v posledním čísle zajíma
vou úvaha, z níž něco uvádíme, co právě by
pisatel duchaprázdných úvach o „husitském
programu“ v Národ. Listech věděti měl.

Husitství již v počátcích svých si zada
zovalo morální rány, jichž důsledkem byl
nutný zánik, Vystoupilo s nevyjásněným pro
gramem. Vhodivši do světa heslo svobody, ne

o předem, kam až svoboda hlásaná
může jíti, aby nepřešla v nesnesitelnou zvůli.

Nezanechal Čechům jasného programu
Has, nenstavili se před fysickou revoluel na
jednotném programu busité semi. — Čtyry
články, jež považovány za pouto mezi Tábory
a kališníky, byly sestavovány z nátlaku a pod
dohledem fanatiků, universita se k nim úře
dně nepřidala, pokud nepoznala že 8 Tábory
nejsou žádné žerty. A pak si každá strana
husitská ony články vykládala dle svého. Tá
boří je pro jméno uznávali za základní body
své reformace; v skutečnosti byla jejich vě
ronka v rozpora křiklavóm s věroučným amy
slem článků oněch. A zda kališníci sami byli
evorní, jedualo-li se o výklad pražských článků ?
Mistři pražští sváděli pradké bádky; některé
napádalo, že uchvácení statků církevních jest
loupežnou svatokrádeží; ani úřad na trestání
veřejných hříchů ustanovený všem se neza
mlonval.

A jak rozuměly obě strany „svobodnéma
lásání slova Božího?“ Za života fanatického
elivského byl v Praze hotový soudný den,

když žádný husita nebyl jist ani hodinu, že
nebude od jiných husitů pro své přesvědčení
upálen nebo jiným způsobem ntracen. Strana
stranu nekřesťanský pronásledovala.

Kališníci zřídili hotový inkvisiční sppa
rát na vyhledávání a trestání zavilých Táborů,
jemuž mnoho lidí za obět padlo. A Táboři 6e
odvděčovali, jak dovedli, tak že kališníci kněží
na míle před Tábory prchali. Toť ukázka, zda
vystoupili hasité proti církvi 8 jednotným
programem, či zda spíše nezavinili neopatr
nými frásemi náboženskou anarchii, proti ník
rozvážnější na čas byli malomooni. Zač vlastně
bojovaly obě strany husitské, když se proti
vpádu katolických vojů spojovaly? Co bylo
v náboženství tak dalece mezi nimi spole
čného? Bojovalo se a nevědělo Be
jasně zač; strany husitské hájily
svou krví program, který ještě ne
byl hotový.

Teprve po fysických vítězstvích program
husitský nabýval rysů | nrčitějších, | jenže
bylo nyní již poněkud pozdě. S Tábory nebylo
již řeči, roztržka v straně kališné trvala dále
a ty body, jež byly nejhouževnatěji na jedná
nich s Basileji hájeny, neměly s prvotním

krokovými a reformačaími hesly co činiti.
ústal ze všeho hlavně kalich jako

znak rozkolu, jenč byl později po
bodlným mostem k přechodu do lůna — lu
terství, — To snad zatím „N. L.“ stačí.

Politický přehled,
Hinisterská rada. Ministři sešli se

dne 21. tohoto měsíce o 10. hodině dopolední
v paláci ministerstva vnitra k ministerské radé
aby | pokračovali v rokování, v sobotu | pře
rušeném. Porada trvala zase celé tři hodiny, avšak
toto pokračování nebylo zároveň dokončením kon
ference, Věci, o které šlo, nebyly dosud vyřízeny
a skoncovány, rozpory a konflikty neuklizeny. —

Mladočeští poslanel s jakousi úzkost
livosti očekávají zahájení nové raty říšské. Ne
mají určitého ©programu a také »Nár. L'stys
uveřejňují dnes to, zítra ono. Snad brzy přijdou
všickni političtí činitelé k neblahému doznání, že



to, co jsme v »Obnově« před časem napssli, se
potvrdí: »Žemáme nedostatek politickýchtaleutů«.

Panská směmovna. Presidium panské
sněmovny bude sestaveno zase tak, jako bylo v
zasedání minulém. Předseda kníže Alfred Win
dischgraetz, místopředsedové princ Karel Auer.
sperga hrabě Arnošt Hoyos-Sprinzenstein,

Říšská rada svolána. Úřadnílist uve
řejňuje tento patent: »My František Josef I., cí
sař rakouské, král uherský, český atd. vyhlašuje
me a dává:e na vědomost: říšská rada je svolá
na na 31. 'edna 1901 do našeho říšského hlavní
ho a resid-nčního města Vídně, Dáno ve Vídni
20. ledna -. rgo1. v 53. roce naší vlády. Franti
šek Josef I., m. b. (Následují podpisy ministrů.)
, Sjezd rakouských měst. který byl
již jednou odložen, svolává se nanovo do Vídně
ke dni 23 února. Pozvánky byly rozeslány 33
městům.

. Gile Německa. K posledním slavnostem
berlínským píše Cornél ve »Figaru=: +Po dvou

"stoletích svého bytí stojí zde vítězné Prusko jako
jedna z nejsilnějších mocí světa. A u jeho nohou
choulí se ostetní Německo. Na počátku příštího
století bude zde snad Německo, jež se bude do
týkati dvou moří, na severu u Kodaně Sksgerraku
a Kategatu, a na jihu u Terstu moře Jaderského.
A snad i po vzdáleném Bosporu sáhne hrabivá
ruka pruská, aby uskutečnila dávný sen Bedřicha
Barbarossy. Ale jest tu i jiná možnost, že celá
tato budova, uměle zdělané ze železa a krve, se
jednobo dne shroutí pod silným přívalem slovan
ským. Ať jest tomu jakkoliv, jedna věc jest jistá.
zooleté Prusko žilo až posud útvarem, jaký mu
dal Veliký kurfiřt, nyní zasadí se však Vilém IL.,
aby položil základy příští Germanie«.

Hrálovna anglická Viktorie mrtva.
Došla zpráva z Osbornu, že královna Viktorie
zemřela. Zvěsť vzrušující, ale nikoli překvapující.
Od soboty předvídali jsme skon stařičké královny,
nedávajíce se mýliti občasnými polevami, jež
naskytly se v několikadenní chorobě její. Při vy
sokém věku královnině může býti katastrofa jen
otázkou kratičkého času. Také okolnost, že přes
fysické znemožnění královně, by vládla napořád,
nebylo ustaveno vladařstvo, jak ústava ukládá,
utyrzovala nás v mínění, že dlouho choroba sta
řenky trvati nebude. Nečekaně, nenadále nedotekla
se tudíž zpráva osbornská, nicméně jak děli jsme,
dojmem působí mocným i vzrušujícím. Cosi tra
gického jest v tom, že odcbází žena, jež vládla
(přes šest decennií národu svému a jeho říši svě
tové, právě v okamžiku pro říši tu nejkritičtějším,
právě ve chvíli, kdy stavbu obrovskou, jež za al
dovedena byla takořka až pod střechu, hrozí
schvátiti obeň, jenž včera ještě byl jiskrou a zejtra
již může být: požárem všeobecným. A není bez
dojmu zvláštního i na mysli k romantismu se
neklonicí, že stařičký Krůger po všech 'dtrapách
a bolestech stojí zde nezlomen, silen důvěrou ve
spravedlivou věc národa svého, kdežto vítézkyně,
Viktorie anglická, pod dojmem překrvavých ví
tězství soldatesky anglické zlomena, pochybou a
smutkem duši majíc otrávenu, cbýlí se v hrobl
Ovšem není brob ten osamělý, vystlán jest kostmi
statisícův, jež sklál do ného imperialisra anglický
za posledních 60 let, kostmi statisícův, jež mohly
by hromaditi se v strašlivý pomník britského 80
bectví a britské panovačnosti, jak projevily se od
let třicátých až po konec XIX, věku.

Viktorie Alexandrina narodila se dne 24.
května r. 1819 v zámku kensingtonském u Lon=
dýna jako jediná dcera vévody Kentského (čtvrlý
syn krále Jiřího) a princezny Marie Louisy sa
skokoburgské. Vychováná byla matkou svojí za
dozoru vévodkyně northumberlandské ve všech
oborech, jako každý jiný k vládě určený princ,
Neb smrt“ otce svého nabyla práva na trůn an
glický. Učitelem státního anglického práva byl
Jí vhigtstický Jord Melbourne. Když zemřel bez

"dětný strýc její, Vilém IV., nastoupila Viktorie
dne 20. června r. 1837 na trůn anglický, byla
28. června r. 1838 korunována a provdala 68 10,
února 1840 za svého bratrance prince Albérta
sasko-koburgského. Na počátku vlády své klonila
se ku straně whigů, když tito (1840, většinu
ztratili v parlamenté, přiklonila se ku straně toryů,
by umožnila sestavení a vládu ministerstva. Od
této doby počíná se jeviti snaha po svobodném
obchodu anglickém. Za vlády královny Viktorie
vedeno nejvíce válek. V Číně a v Afgastané, ne
pokoje chartistů, pak válka krymská (1854);
s Indií, kde r. 1857 pctlačena vzpouras napjetím
veškerých sil a prostředků; v r. 1865 vedla An
glie vítěznou válku sČínou. V r. 1867 podniknuta
výprava do Habeše u skončena zkázou města Mag
daly a smrtí neguše Theodora. Zvláště za mini
sterstva Gladstonova (po Disraelovi) nastává ve
vnitřních záležitostech přeměna za přeměnou, Od
straněna státní církev irská (1869), upraveno škol
ství v Anglii a Škotsku, skončena válka s.Ašanty
(1874). V tomto roce padl Gladstone a nastoupil
opět Disraeli. — Otázka východní (Bulbarsko)
upravena na berlínském kongresu (1878), připo
jena k Anglii Fidže a Transvaal (1879), prokla
mována Viktorie za císařovnu indickou (1877),
posláno vojsko na Maltu (1878), smlouva s Tu
reckem uzavřena obledně ostrova Cypru (1878),
a v témže roce podniknuto tažení do Afganistanu
a skončena válka ze Zuly. Roku 1880 vyklizen

Afganistan, s Boery uzavřen mír s uznána jich
samostatnost; ujalť se správy vládní opět Gladt
stone. Roku 1882 reorganisován Egypt, pak
přišlo tažení do Sudanu, pád Cbariumu s smrt
Gordona, rezignace Gladstonova a nastoupení Sa
lisburyho. Po všeobecných volbách r. 1885 ujal
se vlády opět Gladstone; do té doby padají po
kusy o upravení irské otázky, které mělo v zá
pětí opětný pád Gladstona a nastoupení Salisbu
ryho. Dne 10. února 1840 zasnoubila se, jak již
podotknuto, s Albertem sasko koburgským, který
zemřel 14. prosince 186r. Z manželství toho
pošlo 9 dětí: princezna Viktore Adéla Marie
Louisa (nar. 21. list. 1840) a zasnoubena 35.
ledna 1858 s Bedřichem Vilémem, pozdějším
pruským králem Bedřichem II[.; 2 korunní princ

1841, zasnouben 10. března 1763 6 Alexandrou,
princeznou dánského krále Kristiána IX., 3. prin
cezna Alice, nar, 25. dubna 1843, zasnoubena 1.
července 1802 s princem Ludvíkem bessen-darm
štadtským, ona jest matka nynější carevny ruské;
4. princ Alfréd, n. 6. srpna 1844; 5. princezna
Helena, nar. 25. května 1846, zasnoubena 5. čer
vence 1866 s Kristiánem šlesvicko holštýnsko
sonderbursko augustenburským ; 6. princezna Luisa
(nar. 18. března 1848); 7.princ Arthur (nar. r.
května 1850); B. princ Čeopold (nar. 7. dubna
1853); 9. princezna Beatrix (ner. 14 dubna 1857).
Nástupcekrálovny princvaleský Albert
Edvard, přijímá vládu v doběpro
Anglii nejkritičtější. Šestnáctýměsícbije
se nešťastné Anglie s malým národem bocrským,
jenž nechce skloniti šije savépod jho hrdého Al
biona a otázka irská, tento vřed na těle konsti
tučním Anglie není dosud rozluštěna. Princ wa
leský jest "velitelem tří pluků, a kancléřem uni
versity cambridské, Studoval na universitě edin
burské, pak v Bonnu, Oxfordě a Cambrigu. V r.
1860 cestoval po Kanadě, Americe, r. 1862 po
Egyptě a Palestině. R. 1863 ae oženil s Alexan
drou, nejstarší dcerou Kristiána IX., krále dán
ského. R. 1875 cestoval po Indii. Má 5 dětí: 2
prince a 3 princezny. Většinu života svého tráví
princ waleský na cestách a v — radovánkách.
Zda má schopnosti a energiii, by ujal se otěží
vládních za nynější doby tak vážné, zda vyvede
říši svou šťastné z krise, do níž lečností několika
zlotochtivých mužů Anglie byla stržena, ukáže
brzo budoucnost. Zdá se, že úmrtím královny
Viktorie nastává pro kolosální říši anglickou doba
rozpadu i úpadu, že první kdysi moc klesne na
stupeň obyčejné moci, která nebude moci již di

Velká Britanie a Irsko jimž král vládne,
mají rozlohu 344618.km? a Jg9 millionů oby
vatel, vedle toho ale osady a státy ohromné přes
26:8 mijl. km? a přes 321 mill. obyvatel, Kromě
Angličanů napočteno 589-985 lidí v Irsku, Wa
lesu a Skotsku, kteří pouze kelticky, t. j. irsky,
walesky a galsky mluví, a na 2 mill. lidí, kteří
mluví kelticky a anglicky, Dle náboženství blásí
se skorem 59 proc. obyvatelstva k církvi angli
kánské, 10 proc. je dissidentů, t. j. rozkolníků,
na př. metodistů, baptistů a j, 17:5 proc, kato
líků „v Irsku samém jsou tři čtvrtiny obyvatelstva
katolíky). Od roku 1815—1897 vystěhovalo se ze
Spojeného království přes 14 mill. obyv. do Spo
jených států severoamerických a do kolonií, nej
lepší to důkaz, že blahobyt ve Velké Britanii a
Irsku, vzniknuvší z obchodního rozmachu, byl tuze
jednostranný. Velikost.a moc Velké Britanie spo
čívá v jejich osadách (v celku 65!), Není národa,
který by byl ovládal takový majetek, Týž prostírá
se ve všech dílech světa a objem jeho převyšuje
objem území mateřského neméně než 73kráte,
kdežto počet obyvatelstva v osadách pouze Bkrát
větší jest obyvatelstva v Anglii samé,

K válce jihoafrické. Stáleširší kruhy
anglické nabývají poznání, že by pokračování ve
válce jihoafrické až do krajnosti musilo vésti k
podlomení sil Anglie a k nejvážnějším nebezpečím.
Také liberální »Westminster Gazette« upozorňuje
nejnověji, že by válčenív Jižní Africe mohlo trvati
ještě tři léta, a že nijak není jistoty, že by skon
čilo plným zdoláním Burův. Však i po skutečně
provedené anexl počaly by obtíže znovu. List při
mlouvá se proto za to, aby se s Bury vyjedná
valo za účelem smíru udělevím plné svézákon
nosti. »Tato cesta« praví časopis, »byla by pro nás
zajisté zahanbující dost po mluvě, jakouž. jsme
až dosud vedli, byla by možná ale ne trvalea do
budoucnosti snad méně zahanbující a méně škod
nou pro naše zájmy než nynější bezúčelné válčení,
kteréž, nebude-li mu konec učiněn, povede nutně
k neštěstí, na jskéž ani pomysliti nechceme= ...

Z činnosti katol. spolků.
Katel. národ. Jednota podochranouar.

hodině © odpoledeí spolikovon schůzi při níšpřednášeti bude pan Alois Vobejda-Frosečaký, redak
tor „Obnovy“ o thematě: „Nábodenství budoucnosti.“

Spolek katel žem v Pardabicíchčítá jiš
250 členek. „Osvěta lidu“ v poloviciprosince šasnula,
když jsme oznámili, še jich tehdy bylo 170. — A
hned ovolárala blesky a hromy do boje proti „kleris

kálkém“ kterých tolik příbývá. A ble, to štvaní
„Osvěty“ proti katol. spolku nese ovoce; sa jeden

měsíc přibylo 80 člemek. Jak vidět, kde je še)
Valná schůzedone katolickýchtovaryšů v Hradci Králové. Dvanáctou

valnou hromadu vo svém trvání pořádalajednota po
čátkom nového století dne 20. ledna b. r. Z podaných
správ fankoionářů vysvítalo, že č nnost jednoty béte
se beze všech okazalostí přesně vytšenou cestou kt
vzdělání svých členů. Náboženských průvodů a slav
ností súčastnila se jednota dle spolkových stanov.
Pořádáno 8 veřejných přednášek, jež měli ndp. biskup
Edvard Jan, vdp. prof. Veverka, dp. Tb. Loskot vp.
kaplan Sobotka, p.redaktor Vobejda, dp. Dr. Reyl a
dp. vicerektor Orel. Knihovna epolková čítá 428 svasků,
veškeré časopisy katolické bývají v čítárně spolkové
vykládány. Ó slašnou afošlechtající zábavu pečoval hy
dební, diradelní a zábavní kroužek. Pořádána 4
div. představení, 1 vánoční náb. hra, 1 výlet, 1 ples,
2 zába 2, representeční vořírky na oslavu Kolpingova
a na oslava 45 jubiles práce p. Sluky. Jednota súčast
nila se korporativně manifest. ejezda na oslava Spa
sitele v Chrudimi, při svěcení praporu v Heřmanově
Můstci a socialního kursu v Praze. Členů bylo 61,
podpor onemocnělým vyplaceno 16 K, přicestovalým
10 K. Úhrný příjem byl 706 K 99 hb, vydání pak

668 K 63 h. Při volbě po výboru byli zvoleni: peBína, Červený, Dvořáček, Jakubský, Jenšovaký, Ka
rásek, Lábus, Polák ml., Polák st., Skutil, Sejček A
Soudil. Za náhradníky svolení pp. Chrastina, Luštinec,
Kalenský a Sraták. Podané návchy byly přijatya od
kázány ku provedení novému výboru. Valnáschůze
skončena byla provoláním slávy ndp. biskapovi, pro
tektora jednoty. — Zvolený výbor konal ihned prvou
chůzi, pří níš so astavil takto: p. Jenšovský svolen
starším, p. Polák ml. jednatelem, p. Sejček a p. Ka
rásek knihovníky, p. Dvořáček praporečníkem, a ho
spodářem, p. Červený sprárcem divadla, p. Jakubský
oprávcem podpor přicestovalých. Pan Polák st. správ=
cem barsy práce pro celé diecésní sdružení. Nové
činnosti spolkové „Zdať Bůh“

Jednota katolických mužů a jine
chů v Horním Studenci koná v neděli 37.
ledna b. r. odpoledne o 3 h. svoji spolkovou ochůsi
v místnostech hostince p. Skokana v Podmoklech, při
níš promluví předseda tohoto upolku vidp. St. Sebůn
berg othematě: „Zdalináboženství jest věcísoukromon“?

Z Čáslavi. Dne 20. ledna konal epolek ka
tolický „Práce“ avoji výroční valnou hromada. U pří
tomnosti skoro všech členů zahájil p. předseda jednání,
taje členy a děkujejim za čĎetnouúčast, která svědí,
že Jáska ku s:ředisku katolického snažení v lidu neza
nikla ani v tóch nejhorších dobách, kdy nemajíce,
kam bychom blava svojí ukryli, rostříknotí jsme byli na
všecky strany. — Pak adělil slovo p. jednateli Masilovi,
který v bohaté správě nrobíral činnost spolku za
minulý rok, nváděje s radostí obzvláště onu laskavou

říseň, kterou spolku projevil nejdůstojnější arcipastýř
. B M. při své návštěvě letos z jara konané. Zivot

vrací se do kořenů spolkového divota a tuk, dá Bůb,
v novém roce novými květy se oděje zdražení čisté s
ideální. Zpráva isto přijata byla se všeobecným po
tleskem. Účty spolku shledány v pořádku, ač pan po
kladník měl přání, aby všichni členové všdy a v Čas
povinnostem srým dostáli. Chválíme jeho snahu, ač
někdy mnohému při nejlepší vůli nelze vyhověti Při
nastávajících nových volbách svolení vesměs titéž pá
nové, známka to důvěry věra vzácné. K postní době
chystá se řada přednášek. — Jako přezvapující ra
dostnou zvěst uvádíme veřejnosti, že naše ochotnictvo
spojeno 80 zpěváckými spolky hodlá provósti na je
višti Dasikova divadla „Prodanou nevěstu“. Zkoušky
dějí se horlivě a se zdarem|

Křesť. kat. vaděl spol. „Svornosí“
ve Vamberku pořádal valnou hromada v hostinci p.
J. Frydrycha v Zářečí. Dle změněných atanov jeou za
členy jednot připuštěny i ženy, jichů se přihlásilo
zatím 13. Jednotě této, která musí si trpce ratiti

přejeme mnoho zdaru.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Papežeké vysname

nání. Vysocedůstojný pan Bohumil Hakl, pap.
komoří, rytíř řáda Božího Hrobu, majitel ml. zási,
kříže s kor., bisk. konsist. rada, b. notář, b. vikář a
děkan v Hořicích,jmenován byl od Svatého Otce
apoštolským protonotářem „Přečetníotitelé radují se
ze vznešeného vyznamenání, které hluva křesťanstva
ctihodnému kmetu-knězí udělil. Kněžské zlaté jabi
lenm, které Monsignor Hakl v tomto roce s pomocí
Boží bude elaviti, podá zvláště všem bývalým žákům,
kteří nyní semi již ve službě církve i vlasti sešedi
věli, vítanou příležitost, erému milému katechetoví v
podvečer šivota jeho vděčnou pieta a lásku osvědčiti.
Bůh zschovej v nové důstojnosti ctihodného jubilára
na mnohá léta! Vyznamenání: Vdp.Anzol Pa
poušek, definitor provinc. a převor konventu Milo
srdných bratří v Praze, jmenován b. notářem. Usta
noveni jsou: pan Ladvík Souček, katecheta škol
měšť. v České Třebové, za faráře do Koblova, p. Vinc.
Gottwald, administr. v Javorníku, za kaplana do Ho
stinného, p. Led. Henel, koop. Kostelecký, za koop. do
Sopotnice, p. Adolf Morávek, koop. Kunwaldský, sa
koop. do Bělé u Pardubic, p. Petr Zavřel, koop. Běl
ský, za koop. do Kunwaldn, p. Adolť Jiříček, admin.
Lioibořický, za kaplana do Žehuně, p. J os. Hoke, kapl
Bychnovský, sa koop. do Kostelce u Chrasti, p. Fr.,
Bilek, kapl. sa admin. v Teplicích, p Frant. Póter
kaplan v Hostinném, za koop. do Bernartic.

Při vyplňování sčítacích archů síla
nejasněposnanenaných rubrik zavinila, že někde bylyrubriky vyplněny svláštními posnámkami, s nichž ně

které pro zajímavost mvádíme: Pan N. soukromník smajitel domu, do rubriky: „Zda provozuje nik
přechásením neb podobně“ — napsal: „Ano.“ Abyto
ale oddůvodnil, napsal do rubriky 81, „Chodípro činší

k nájemníkům, „nagábi“ k „hvězdě“ napivo atřídavě k „Marmilianovičee ke Kladečkovi“ —



svířecí tabulky“ na kanára a 3 zlaté rybyčky.
Ďomovník si to udějaí stračně, Na por oxtensum
do očítacího archu: „Martin Krňal, menšel, jedno.
pohlaví, Efrosína Krňalová a dvě cáry s sin 4 pohle
ví.“ Druhá partaj sapssls se klassicky: Ánna Houzír
ková narozené 5. prosince 1864 v půl sedmej ráno.
Josefa, 27. května 1874 v 7 bod. večer. „Všichni pří

tomhí.“ A do rabriky: „Místo kde so nepřítomnýadršoje“ napsala ta dobrá paní: „Vídeň, Galicie,
chy.“ Hlavní povoláníjejí bylo: Čletice prádla“ Po
stavení v něm pak: za límeček 2 kr., sa manžety 4
kr. sa nápraenku 6 kr. Jiná partaj napsala do rubriky

uznání: „katolík pokřtěný,prarý“ — a do robriky
hlavní povolání: „Pigliuje a mandlaje.“ Do rubriky
vedlejší výdělek“ napsala: „Bačkory.“ Doera této

Čonskribent: Y pak napsals do rubriky „hlavní povo
léní“- stračně „au pánů“ a do rabriky „postavení
v hlavním povolání“ pak problásila „na všecko.“
Obuvník p. Z... 1 do rabriky „náboženské vysnání“
napsal hrdě a lapidárně: „švec.“ Syn tohoto botanika
rovněž přesně konskriboval své povolání: assistent u
evětového kolotoče. Šradiena N. udala še je „při ekrov
nu od rakou živa“ — © její otec že je „nedostateční
k práci, elabej ve smislu.“ Bratr její pak napsal:
Hlavní povolání:dřevo. Postavení v blavním povolání:
štípe. Takovýcha podobnýchrárnamů nalezneme dust.
Byla by z nich celá humoristická kniha.

U. k. zkušebná kommisse pro školy
obecné a měšťanské ©Hradci Králové přijímá opovědi
ko skouškám způsobilosti učitelské pro období květ
nové 1901 opatřené náležitými doklady do dne 18.
dubna t. r. Žádosti za dispens podány bnďtež nejdéle
do 15. března 1901. — Žádosti privatistů ke skoušce
dospělosti učitelské přijímá feditolství ústava do 15.
března a žádostí ke skoušce ze ženských ručních prací
do 1. květnat. r.

Z purkmistr. úřadu v Hrael Král.
Dle usnesení měst. zastupitelstva vypisnje se offertní
řízení na dodávání potřeb ku psaní, tiskopisů, práce
knihařské a petroleje. Offerby zapečetěné podány buď.

30, I

Také „kšeft“ Do redakce t. lista přišel
v úterý jakýsi židáček, ne síce 6 ranoem, ale a veli
kou kabelon = lakovaného plátna, a žádal o staré
časopisy, s nichž by ai mohl vystřihnouti krimi
nální referáty. Na otásku, k čemuto potřebuje,
odvětil, že s tím dělá na venkově dobrý „kšel
tíček,“ poněvadů lid o scónách a skandál
ních historkách ze soudní síně rád čtel —
Tak tedy s této „nmravňující“ četby novinářské, 0j
jejíchž zhoubných následcích jeme jiš často v „Ob
nově“ psali dovede didák udělati hned „kdeft.“

Zivéhe motýla zaslalado redakcet, I, dne
22. £. m. slč, Anne Proklová a Hradce Král. Motýl
tu byl cbycen dne 21. t. m. v zahradě vedp. kanov
níka dra. Brychty.

Ples číšníků x Hradce Králové
a okolí, konal se dne 15. t. m. v mfstnosteob besed
ních. Pořadatelé vynasnašili ce všemožně, aby ples
tento vyhověl všem požadavkům, a také snaba jejich
korunována skvělým výsledkem. — Byla to opravdu
zábava, dýšící jakýmsi teplem a milým uspokojením
a nálada ta sachovala sé až na konec. Všem účast
níkům zajisté zůstane tento ples v milé upomínce.

Ples v kých vysloušílců vHradci
Králové konati se bnde dne 8, února v dvoraně
Adalbertina. :

Schůze kovářů a podkovářů okre
su Královéhradeckého konése v nedělídne
37. £. m. v hostíncí p. Jandíka v Černilově o 10 h.

dopoledne.
Občan Haje chce spasit český východ—

pasovýní pomníky. Alespoň v posledním čísle svéhošidovského lístku se přimlouvá, aby města Hradec a
Pardabice se sasadila o sřízení Hasorých pomníků.

1 — Občan Hajn si sei myslí: „Když jsem jiš » celým
svým osvětářetvím nic nevymobl, — nnže, nechť to
je aapoň pomník Huasův. Až ten bude státi, zmizí.
rázem finanční tíseň, bída, mravní úpadek, atd. A
proto také píše: „Není města v Čechách, který by
více potřebovalopomníku Hasova, než je město Hradec.
— —“ Tedy, osvětářský „velikán“ pomník Husův po
vařuje za vůc důležitější, neá kterýkoliv vážný podník
hospodářský,jím by se našemulidu opravdu pro
spělo. Pomník nešťastného mute, který byl příčinou,

poroby národa českého,jehož působení zanechalo tolika vředů dosud nezacelených na těle českého roz
voje a české slávy —tot ideál „vlasteneckého“ a „po
krokářekého“ občana Hajna. Kolikrát již pan Hajn
vytkl Nár. Listům boucharonetví, plané, husitské fráse,
— a hle! Nyní, kdyš nepochybně nemá sám o čem

t, když jeho rovolverový lístek zeje prázdnotou a
uševní ulaboatí, saracbotil teké —- Husem. A tu

mi mimoděk napadá jedna historka. Redaktor jedooho

krajinekého lista vědy si činil napřed rozvrh, o čembude psát. V denníku jeho bylo Izečísti: Leden. —
Plesy, obecní volby. — Únor. — Valná hromada —
trocho tlonci do klerikálního spolku. Březen. —
Všslicos. — Duben. Něco prohospodáře, — trochu
salichotit soc. demokratům k 3. máji. Květen. Pří

pw k volbám do zemského sněmu. Psáti o ar. Janu
ke vůbec zavděčiti se poněkud klerikálům, (abyvolili našeho kandidáta). Červen. Volby — kritika

— po případě něco o klerikálech. Červenec. — Co
to hodí — nebude-li ničeho, tedy o Husoviatd.
A Občan Hejn to „nebude-li mičeho“ snad jiš uznává

nab Mimochodemještě podotýkáme, že voi jiš dříve as mlavilo o zřízení pomníka, — ne
sioe Husova — ale zdejšího rodáka, B. Balbina. —
Ale kdyš byl shotoven model, dal se do mnses — a

myšenko Oopostavení pomníkn padla do vody. Již tomůže p. Hajnovu pomníkovou horečku trochn ochladit
a dáti mu na srozuměnou, še ty jeho
požadavky jsou sbýtečny.

Te je dovelenet Národníoprávos„Čas“
rosesýlá svó „Besedy Časn“j šákůra středních škol

a cbytráckonpom koa na adrese: „Kdoručení dobyta“. Patronům „Česa“, jakožto školním odborníkům,
jest dobře snámo, že studující středních škol nevní

„Rejnatnější“

odebírati politickýchlistů, ale vador tomupaní!obratně ově zboží studentům. Kdyby to učinil některý
katolický list, to by bylo volání po c. k. policii na
klerikály, bylo by ukasováno na příkladné obmesování

kar v Francii. «e, ale tentokráte sám mravokárný * provozuje nedovolenoukolportáž, mlčíjako

ryba. Inachytrost) hrámK ne pe de , tedy slém.
„Óas“ hy se domnívá,še není ještě M tak ro
somným, jsko jebo patronové.Nejdřívesasílali pla
káty do všech měst a vesnic a nabízeli lichotivým
způsobem své „čeratvé zboší.“ Ale zmýlili se; žido
milství jejich bylo přec jen tak makavé, že dnes ni
kdo nemůže pochybovatí o tom, že „Čas“ jest vlastně
listem bolvatsko-Šidovským. Nyní napadají jednotlivá
obecní představenstva, ovšem svým, „nšlechtilým“
způsobem, — kde se „Čas“ -neodbírá. Tak v čísle 33.
věnavali aáhodloubý článek Něm. Brodu, kde prý
obecní představenstvo podporuje „Obnovu,“ „Kříž“
„Marii“ atd, A proto snaď, jsk dále uvádí „Čas,“ je
špatná kanalisace, v jatkách nedostatečná| ventilace
— opotřeboraná dlažba a p. To „Čas“ nepochybně
vše přičte na vrab katolickým čusopisům! Takhle

kdyby každý odbíral „Čas“ to by nejisté bylo všev pořádku —a snad by se patronové „Času“ zase

dili ještěo vystavěnínové—snegogy. Pak bytaké na N,Brodu se zalíbením“spočinalo oko — pane Masaříkal
Jame přesvědčení,še ani hrubá střelba „Česn“ ničeho
nezmůže a de patronové jeho uůstanon vězet na měl
činěl - .

Jak se provádí „úřední“sčítánílidu.
Boj sčítací v poněm. území v Čeobáchskoro dobojo
ván a násilí našich rozmilých sousedů ruku v ruce s vy
nálezem „řeči obcovací“ slaví svůj vítěený vjezd v říše
úřadní statistiky. Ta čísla, zjištěná úřadním ačítáním
v německých místech severočeských, získaná a využi
tím všech nesákonných zbraní, násilí, nátlaku i úskoků
nemají pro vědeckou statistiku ani té nejmenší ceny

a bude přední„porínností politických úřadů, by příspracování výsledků ačítání ve erém obvodu co nej
počlivěji hleděly vydetřiti veškeré ty tisfceré nespráv
nosti, při úřadním sčítání páchané a tak aspoň čá
utečné napraviti křivdy, násilně na českých našich
krajanech v území zněmčeném německými ačítacími
komisery provedené, ač nemá-li celý akt sčítací státi
so bezvýznamným a bescenným. Po spravedlnosti volá
ne statisíce českých dučí ve zněmčeném území, toužšíc
po tom, by i pro ně platily nařízení a zákony, pro
všecky občany říše vydané . . . Po provedeném letoš
ním sčítání jest oprávněna obava, že vroverních Čo
chách bude: na př. opět několik obcí, v nichž více
českých dítyk navštěvuje škola matiční, než vůbec
Čechů v městě bylo nalezeno! Tam, kde násilí nespo
mábá, vypomáhajísi sousedé naši denuuciscí. Několik
příkladů: Jednou z obcí, kde dle úřadního sčítání
bude méně ů než českých dítek, škola Ústřední
Matice školské navětěvajících, budou Rejdice u Tan
waldu. Zde provedeno úřadní ečítání dle známé met=
hody německé, sčítací komisař rubriku „obcovací řeči“
v celých Rejdicích nikde nevyplníl, ba ani se po ob
covací řeči neptal. Tam, kde byl na to upozorněn,
odpovídal, „le nemá času“, de tasateli „nic pro tom
není a že to jest jeho starosti “ V Hartě u Vrchlabí
ubájila značná česká menšina přes veškero násilí
práva svého; nejvíce však Němce mrzí, še i velitel

místních basičů pan Havel abýzelý člen obecního výboru Stránský se přihlásili za Čechy. Tratnovský na
oionální list vypovídá proti sboru a výše jmenovaným
statečným Čechům boj na život a na emrt,.. V Ro
kytnicí u Žamberka začali již Němci s bojkotem těch,
kdož -přihlásili se za Čechy; první rána dopadla na
uv domělého Čecba p. Hamerského, paprakáře v Ro
kytnici, jenž dodával výrobky své do továrny v Prasku
a jemuž na nátlak Němců rokytnických dotčená to
várna vznámila, že sré objednávky n něho zastavuje.
+.. Ostatní živnostníky české v místě očekává týž
osad v nejbližší době, ač nepodlehnon-li domluvám
městského úťadu, aby své přihlášení se k české obco
vací řeči odvolali. - V Jedlové u Poličky — kde gije
300 Čechů — nezjištěn ani jediný Čech prostě z toho
důvodu, že sčítací komisař se po obcovací řeči vůbec
neptal a zapsal si kaádého dle své libovůle. —A pří
kladů podobných nalezneme mnoho.

Dobrodražný pohledový lístek. Vlast
níkem vskutku zajímavého pohledového lístku jest p.
V. E. Katík, správce cnkrovaru v Líbeznici. Jakýsi
jeho dobrý přítel-humorista zaslal mu pohlednici
e adresou: -Čng čnhg čang Vactuan Katín-Pú, vel
kým písmem napsáno: Líbeznice a malým pí
smem: moc daleko fon Peking. Lístek tento dáh
byl na poštu ve Smiřicích dne 16. července m. r.
nešťastnou náhodou místo do Líbeznice nastoupil da

kdy lístek dospěl na určené místo, obležen, tudíž ves
škerá poštovní doprava s městem tímto úplně na čas
přerašena, poslán byl do Tjencina, kam dospěl 29,
srpna, kde teprve seznán pravý omyl. „Pošt. zřízenci
tamnější, znajíce nepochybně lépe zeměpis našeho králov,

snámkou: „Autriche-Boheme, Libeznite“; mimoto nese
poblednice tato razítko tamnějšího něm. pošt.úřado:
„Tientsin 26./8. 00. Denteche Post.“ Tak nastoupil
lístek tento opět zpáteční cestu do Evropy, kde ko
nečně 14. září m. r. dodán byl adresátovi v Líbeznici.
Dlužno ještě podotknouti, de lístek tento potřeboval
čert roku bez dvou dnů ku vykonání cesty se Smiříc
do Líbemnice. Možno aměle říci, še jest to vzácný
případ. Pohlednice jinak dosti nepatrná, slskala tím
velice na své ceně.

Ke kapitole © české mepednika
nějaká

výhodná koupě hospodářského objektu, jsouto nejvíce
Němci, kteří se o získání jeho achásejí a v ma h

padech se stávají jeho majiteli, A jakmile začne
„podnikavémuNěmcidobředařitia jeho moonývliv
pociťaje na všech stranách, obracejí se výtky ve

řejnosti na toho, od něhoš Němec věc koupil a nikdo
nevspomíná netečnosti, ©jakou te táž veřejnost pří
nabízeném prodeji sachovale. Nový případ takové ne
tečnosti osnamuje se z Brendýsa. Po amrti ma
jitele velkých mlýnů, pana Šuberta nabídli dědicové

akému podnikateli a zevázali se k tomu, že ku po
stavení potřebných místností dají sderma potřebn
pozemek. Nabídek došlo dost, ale všeck Němol

2 říše a od Němců prešekých, kteří činí dědicůmnejvýbodnojší podmínky, aby lacinou aflu pro seba zí
skali. Až v Brandýse německý živel rozpnstí kořeny
a němečtí úředníci začnou zakládati epojek „na posl

poudě ochránění Němectra“ potom bude na nářky
Ouwvěta lidu uveřejňuje v sobotním čísle

tento insert: „Hromničky — — voukové avíce
prodává Jan Kašpar majitel první parda
bické mydlárny atd.“ Ejhle! Obchodník který

ítá na výdělek z katolických svátků, dává insert
o „Osvětylidu,“ která všemi, byťi sebe arpatnějšími

prostředky proti katol. náboženství bojaje — a pauajn a radostí to uveřejní, protože z toho kyne „kšeft.“
Nové zemětřesení. Z Vrchlabí «s nám

píše: V noci, se dne 20. na 21. t. m. pozorováno zde
bylo opět slabé zemětřesení, které však trralá jen sal
4 vteřiny.

Přelejvárna v Moravanském. Pro15
českých.dětí vydržujez příspěvkůponejvíces Ně
tecka a „uzavíraného území“ + Čechách, místní
„Schulerbaltuogaverein“ německou školu — víte kde?
V Moravanském u Dašic. K vůli slevě školného, zdar
ma půjčeným skol. potřebám a nějakému Štědrovečer
níma dárku dají čeští rodičové v Moravanském mrza
čiti dítky uvó na duchu v německé přelejvárně,Jame
zvědaví na výsledek ačítání lidu v Moravanském;ko
lik as rysích, kovaných Němců s německou obcovací
řečí us v této české dědině objeví, neopomeneme o
tom přinésti zprávu.

Pozor na děti! Ve atředum. týdneodešel
ovdovělý J. Petr, krejčí ve Rtyni pro vodu. Toho
použila Bestiletá dcera jeho Marie, aby si zapálila
svíčku, ale nešťastnou náhodou zapálila si rukáv,
který v okamžiku zplanol. Strachem a bolestí běhalo
dítě po pokoji, až konečně vyrazilo na chodbu, kam

právě, | křikemjeho vylákána, vyšla v témě domě by
dlící manželka místního učitele, pí. Bourova. Povalila
děvče a hořící šaty na něm umačkala, a za pomoci
p. učitele Sobotky, který taktéž křikem povolán, od
nesla do bytu, kde potom od místního lékaře p. Dr.
Rotbarta obledáno a obrázáno bylo. Dík včasné po
moci zůstane sice na živu, ale bude totrvati víceneděl,
než bude sto, lůžko opastiti.

Z Truatmeova. (Okradli policejního radního.)
V noci na minolý čtvrtek vloppali 80 neznámí dosnd
pachatvlé do výčepní místnosti bostince Ad, Fiedlera,
policejního radního zde, kdež odcizili různé věci v ceně
několika zlatých. Zajímavo je, že okraden tu byl nej=
vyšší policejní fonkcionář místní, Po pachatelích pilně
se pátrá.

Z Chvejma. Jsko jiná léta, tak i letos de
roval vysokorodý pan markrabě Alex, z Pallavicini
na rozdělenou mezi chudé osadníky: dašické, holické,
ohvojnovské a roveňské po 100 kornnách.

Z Pardubicka. SoubojposlanceFr. dr
čala se Starostou okresu pardubického, Markalonsem
ee vede v Jukličkových „Neodvielých Listech“ ka ve
Jiké radosti přívrženců obou vesele, ovšem jen na pa
píře. Všelijeké prádlo přijde před veřejnost! Inu není
nad snášenlivost. Kdo z nich bude moudřejším a
přesteno?

Z Chrásta u Kutné Hory. Lonského
roku po příkladu jiných obcí založena byla u nás li
dová knihovna. Myšlenka tato v obci, která postrá-.
dala nějakého povzbuzujícího prostředku v duchovním
ohledu byla velmi dobrá a také velmi dobře se osvědčila,
Knihovna čítající 140 svazků, většinou darovaných vá
čenými dobrodinci, navštěvována bývá nyní v zimních
měslcích četnými četby milovnými sousedy i soused
kami, které nemohon ai toho dosti vynachváliti, Škoda, že
někteří občané nemohou se s touto novotou amířiti,
vidíce v ní kdo ví co zlého. Jest pravda, če by mohla
přinésti lecjaké zlo, kdyby atala se útočištěm četby
mravně závadné, ale toho doufáme tu nebude, znajíce
osoby v čele stojící, které budou ei jistě vědy vědomi
veliké a obsáhlé mravní zodpovědnosti, kiyby do
staly se tám knihy špatné. A již proto jich tam ne

Z Kolína n. Lab. Dozvukyvolebníu nás,
kde jest tolik politických veličin nebo aspoň za veli
činy ee vydávajících osobností, obrátily se v boykot
strany radikální oproti závodům strany svobodomyslné
a naopak. Vášnivý volební boj zachvacuje i samy taje

vůle.dominují. Kam ještě dospěje politická váseň. A
v okolních městech ba i vesnicích není lépe, Směšné
při tom jest, když orgány svobodomyslné naříkají nad
sejurověním voličů, ač samy tento genre psaní prvé

naše město tím smutně proslulo £a pověstného Baláka,
Kdo seje vítr, klidí bouři.

Z Kutmé Hery. Naši moudří otcové nám
nyní pokou rozpočet městský, Bude letošní přiráška

obnášeti 36procent. Zájem bývalý ale již ae zcelavytratil. — Provedenéprávě sčítání ukázalo, že přes
všecky překášky populace Katné Hory stoupá. Obnáší
úhrnný počet obyvatel 14775 a domů 933. Varostl tedy
o 1262 obyvatelů a 87 domů. — Dlonho přetřásená
otázka, co se ataron reálkou, rozluštěná byla v mi
nulých dnech místní školní radou. Budova ta zůstane
k účelům školním a bude sa tou příčinou od městské
rady eukoupena. Dložná částka bude splácona počí
najíc 1. lednem 190%.— Zdejší orgán svobodomyslný
obmyšlen byl anad místem vrchního popravčího všech

nepohodlných příslušníků svobodomyslné Any: V po
aledním čísle popravoje Dr. Šíle z Kolína, Dr. Kloučkas Jičína a p. F. Doskočila a Kutné Hory. Proč tohoto
posledního, to ví každé malé dítě a nebudí to neš
útrpný úsměv.

Různézprávy.
Zákony také v jasyku českémvydala vláda

v Texasu, ačkoliv jest tem jen asi 3 tisfos Čechů, —
tedy malé procento všeho obyvatoletva.



, Básník Jalab Sojer, jikjihojs

komaomámili,oral, zdn deoci nepříznivý obrat — .

ba o jee uzdravení.i "s . PSňatek J. E. hr, Fr. u bývalčko
; y ministerstvaa da
s ovdovělou hraběnkou Arnoštkou Vratislavovon
s Mitrovic, konal se dne 21. t. m. v domácí kapli
aicibiskupského palácema Hradéanéch. Sháflu po
šthnal sám arcibřekup, bar. Skrbenský.

„ Česká korána v Klatbé. C.k. okriní
bojtman Strobach v Zábřehu na Moravě odepfal “Bosem z 10. prosince 1900 klabu českých cyhlicti
v Zábřehu povolení k užívání apolkového odáměku,
„poněvadž korana část odanaku tvořící ná podobnost
a korunou královatví českého.“ Tak stojí doslovně ve
Výmosu, který uveřejňuje bez pozmiiky„Sor. Sover.“
.. Wiléma E Moohvmlavný,abyutřel slzyrodináns,

Jichž členové padli v Číně, namaloval matku Ger
maali v červeném plášti, s říšským štítem a vavří
Dovée věncem. Obraz (en so tiskom rozihnoží, a jeden
exemplář se pošle trachliclm pozůstalým! To jim tu
alosť sotva nmenší,

Anglicky umlavíoyní 116 mil lidí, rusky80
mil, německy 70, španělsky BO, franéonzsky 4D,
Mtdlsky 30 nil.

-| Cena uhlí klesá. Jakse dalo jižnapod
zim z účasného stoupání cen uhlí následkem boreč
nóébo zásobování se nejen továren ale i jednotlivců
souditi, klesla cena nblí. Poněvač jest, veliká nadvý
roba a židovští uhlobaroni nevědí kam s uhlím aníšili
genu na 1 go oslých 8 kr. čili 16 hal, Doufáme, že
sleví později i vícel

(Zasláno.)

Poplatkový ekvivalent a osvobo
kemí od měho? Finanční ministerstvo výnosem
Ze dne 14. Července 1900 vyslovuje povinnostpřisnání
ušech předmětů ekvivalentu robených. Povinnost
tato váže každého beneficiáta z ohledu na nšívané
afrkevní obročí, jakož i kešdý patronátníúřad ohledně
movitého a nemovitého jmění každéhokostela.

K tomu účeli také 1. všem beneficiátům a pa
tronátním úřadům bylo doručeno vyzrání k předložení
přiznání, 2. pak $ 38. závažnou vyslovuje vyhrůšku
slovy: „opomene li poplatník včasně přisnání ati,
má platnost 8 80. poplatkového zákona ke dne9,
února 1860 tím spůsobem, že se bade po celé dení.
tiletí dobu, na kteró se ekvivalent vyměří, vybírati
ekvivalent dvojnásobný.“

Nastává tu otáska: v jakém poměru atojí na
proti vyslovené povinnosti předložení přísnání pro
vyměření okvivalentu do 50). dubna £ r. zákonem ze
dne 16. února. 1877 ř, s. č. 98 vyslovená výhoda, dle
kteréž beneficiáti, jichá čistý příjem fapsovní 800 £l,
=1000 K nepřevyšoje, jsou od placení daně ekviva
lentní osvobozeni? —

Závasnost ku povinnému předložení přisnání
předmětůekvivalentu podrobenýchjest „besvými
nečná“ všecky kostely a všecky beneficiáty stejně
víšící, nechť dosud požívaly osvobození od ekvivalentní
daně čili nic, jek vysvítá s $ 27. minist. nařízení,
ješ dokládá: Také dráitelé beneficií, kteří podle zá

ona ze 15. února 1877 žádají za osobní osvobození
od ekvivalentu, povinní jsou přisnati movité a ne
movité jmění svého beneficia a zadati za úřední nzná-.
ní, še jsou, co do své oeoby, osvobozeni.“

Nade všecku pochybnost jest tedy zřejmé, de
každý beneficiát jest povinen 1. přisnati movité a
nemovité jmění svého beneficia „včaaně“ t.j. do konce.
dubne t.r., 2. předložiti žádost ku dosažení: osvobo
sení co do své osoby. Na základě toho beneficiáti,
kteří by těmto sákonem vysloveným podmínkám ne
vyhověli, strácí právní nároky na osvobození i v tom:
případě, šeť dosaváde osvobození od ekvivalentu po
šívali z příčiny, že ryzí fassovní příjmy £ beneficif
„plynoucí obnos tisíce koran nepřevýlovaly, větašmo
vydávají te v nebezpečenství, če budou platiti daň
ekvivalentní po celé desítilotí bez všeliké naděje na
nábradu této daně na základě zvýšení doplňku k ná-.
bošenskémn fondu.

(J. Kuhn, £.a b. v.:

Listárna fedakoo.
Dvůr Králové. Nehodí ze, díky!
Pan U. Kostelec. Jost příliš osobní, — neu

veřejníme. Podobná zálešítost se může vyřídit snadno
doma — k čemu o tom v novinách psáti?

A. Ba. Zprávy, klsré byly jiš uveřejněn
v „Č. V." neračte nosýlat. ' Wy

Založeno1864.

- Gikelry kruhové
specí na 14ki z m lstokaýmíkůlna,9000. cihel jest zřízenaa ušn řůlnamí,
Jikol 11 ým Hřítftem4 M 78 a 13 m!

| a mócnou Yrstvonvýtečné blíny, 16 minut od ná
| draží a 1 bodinu vd krajského města s čilým sta
| vebním ruchem vzdálené s jednopatrovým domem
: Ise výhodně nabýti. Také rolnická usedlost s úrod
| nými řepnými pozemky 20 minut od cukrovaru
| ležící jest jerněna prodej. Podrobnou zprávu podá

Dr. M. Kukla,
advokát v Hradci Králové.

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.19

mezsanin.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
ve stříbra, bronsu a jiných kovů

všealiněv ohnizlacenéa otříbřenézačseruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levnějí vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
mnoruzlacení s stříbření starších věcí vykonáse rychlea
sallou ao jiš svěcené se atrrzením Jeho biskupské Mi
losti. 8 závod můj může so vykázati četnými pocaval

nými přípisy P. T. zákazníků a odporučnje se te L kzakoapení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen
tácků na křest, svícnů, paciňikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

V"
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabízi

Bramllšak JIPOU,

závod řezbářský a umělé truhtářstvív Slatinanech.

Plány, fotrgrafie a rozpočty oa požádání.

Sbírejte upotřebené

poštevníznámkyžá%sedrubů i ty nejjedno
dušší,ve prospěch chu

Za to kašdý dostane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Autonína, Pražského
Jezutátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány buďtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
geux (Vorariberg).

| Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnějšíceny ték

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

BW“ Cenníky na požádání franko. -ij
Paris, exposlilon 1900,

Grand Prix avec Medaille d 0r
(čestný kříž a zlatou medailli)

obdržela firma

JU.. Jos. Tomášek,
továrna na spravování ovece, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou A

P oak slivovici,borovičkjetabloku,panjo
Pmy, nejjemnějšíikéry a šampsňské visa.

Též v Berlímě obdržela firma t. r.
diplom zlaté medaille.

W Morgana.dj Statek
Pozoruhodná movinka pre | k němně patří45 korců

pány na obleky v barvě dobrých polí, táknoncích
1 moderní. se v jednom kuse hned

Metr zl 4—, odstavenía 5korcůlak.

Na úplný oblek 3 metry. kevíma áplnýh naším:
ním i s letošní úrodou
hned z volné
za hotové na prodej.
Stavení kryto je břidlicí,
stodola taškami; stavba.

nová. :

Vzorek této látky, jakož
i bobatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
s menčikovy jen zaručené

se na požádání k nahlédnotí
frauko zašlou.

První český zasíl. závod
Ed. Doskočila

v Choenl.

Bližší zprávy podá:

Jan:Černý;
rolník v Byzradci,p..p.

Solnice.

KARLA ADAMCE,

dodavatele na biskupský kostel v Litomé
Hicích a četné jiné věžové hodiny, městské;:
jatky v Preze atd. odporučuje se k vyho-
tovení všeho druhu věních hodin se záru“

© kou. Pro nemajetné obce na splátky; cena

3
B

První královéhradecká továrna nábytku. Stavební truhlářství.



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garaitury. Pérovky

Pronájem Slar)y.
Patronátní úřad v Častolovicích zadá

veřejnou dražbou,
kowaňou dne 10. únera t. r. o půl 4. ho

. čině odpolední v kraběcím dáchodě v Ča
: stolovicích, opravu kostela, farní budovy
. a rozšíření hřbitova ve Voděradech.

Páni podnikatelé mohou též písemné,
. zapečetěné, vadiem 1200 korun opatřené
- oferty do 9. února b. r. do 12hodin vpo
i jedne u patronátního úřadu složiti.

V podmínky a rozpočet lze nahléd
: nděřtiu podepsaného patronátního úřadu
+v úředních hodinách.

- Patřanáí úřad v Častolovcích,
dne 15. ledna 1901.

Patronátní komisař:

Václav Malý.
———= ===

dla syn
: (protokolovaná firma) ,

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudy, faráře vo Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
'všech kostelních paramentů.
Cennfky, vzorkyi roucha hotová na ukázku

se Da požádání franko zašlou.

ZTTITITTCŮ

LETOVEEEODO006)

40000 ovocných stromů
v Čechách

nejlepších a Jaciněji než všude jinde: jabloně,
hrušně, třešně, švestky, ořechy, lípy a
kulové akáty. 11000 OOO přesazovaných,
šlechtění schopných semenáčů. Pp. obch.

„zahradníkům « pánům osprostředkovatelům dle

mírných cen v cenníku 8—10,/“ odměny.

(emněky Ena trenko.

„J. Vale ve Věkoších
u Hradce Králové.

10.000 čtver. sáhů
Stavebních pozémků, které se hodí

; pro závody průmyslové a domy- činžovní,dilem před nádražím, dí
„Jem blíž dráhy a silnice ke Kukle

3 nám a kolem školy na Pražském
. Předměstí u Hradce Králové prodá
„e kupujícímu výhodné platební

podmínky poskytne
„Josef Kuliř,

ředitel měšť.'divčí školy v Hradol Král.

-Levně ihned, právněP oa 7,pe70
.|e služeb vojenských©
i "vyhotovíc.ak. setník

'|Janouškovec,
. (býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

(i ve svě c. k. povolenékanceláři jen
(| E*raha-IL, Eliščinatřida 1080.

Na venek obratem pošty.

LudvíkKnepr
w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

|Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).Záclony. Žíněnky.

Ochranná známka: kotva

LINIMENT. CAPS. COMP.
z Rlehiravyittáray vPraze

uznává Be všeobecně za bo
lesti utišujícimazání;za 80 kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

Při kupovánítohoto všude oblíbeného
domácího prostředku přijmí jen pů

vodní láhvo v krabici 8 rám.známkou „kotvou“ z Richtrovy y,
i budeš míti jistotu, žes obdržel pří

pravek původní.
Richtrova lékárna

) u zlatého lva
ADv Praze, I. Eliščina třída 5. )

Umělecký úslar pro malbu na skle.

B. Škarda, Brno.
a Okna chrámová každé- (BC:

ho elohu i provedení
vezaručením práce nej

modernějším poža
davkům vyhovující.

Zkrát prvními cenami
vysnamenán.UN

PETELCC +

nebzahotovése6%,srážkou34k

OCI(SSS ONE)
(O

SjeLŤ Jo

VANA7) Ů
B)GE,

VMC

HOENÉMMA

[ž) 2 e IIOTUSLEG 5
DA výborné se amyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, 20—80 ul. Čitery, |
SB | Alétny, klarinety a t. d. báječně levné; na př.: koncertní citera v pouzdře 7 zl. z
RG) | dlótnaz gronadil. dřeva 10 klapek s nov. stříbra 12 zl., klarinet z grenadil dřeva z
s6é), 18 klapek Fis brejle z nov. stříbra 17 sl., pouzdro na housle 140 sl., smyčce |Wk8
7 od45 kr. doĎ zl, FU
o2 M c
PX Výtečné struny. E
ked) | Přípominám,že co zkušený hudebník chovámna skladě jen nástroje jakosti nej- V
0) lepší, přesněladěné a vyzkoušenépodzárukou.Objednávky 1správky přesně a rychlo. (m

EDDA v p
pR Z . , , sE

še Jan Čermák v Hradci Králové. RS
JE7K

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

dení a levných cenách se zárukou

JÁN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přisešný znalec o. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.K BŽ

TSTCEKAL

"m

Pro memoria.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, pelovoskové, hladkéi krášlené,svícestearinové

kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízí

nejlevněji a největších výbod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papezem Lvem XHEL vyznamensná firma:

E'r.Sezernslicý,
c. e 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 u mazadel na obuv, olejů

(a mazadel ne vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na

prací mýdlaa krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejův Mladé Boleslavi.

AObaladorosfr

závod C. k. státní medailí vyznamenané

vPamět x první moravská výroba věžních hodinu
uUhlamoo FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8

nabizi pro Zima! a jarní vyša
zování stromy ovocné vysoké
a krsky, sazenice pro živé

por křovinyozdob.koniferyivokéstromypro stromořadí,
pláňate atd. Statisíce sazenic
vžásobě, Levnéceny Výborné
zboží, Poučný cenník zdarma.

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho
letou zárokon v dokonalé jakosti.

Rospočty sdarma.



v Hradci Králové.

ZLABBLYY A
JR. PufDraBiedertaE

přírodní dětské mléko *%
Prof Dr.Blederta

SMETANOVOU SMĚS,F Dětskémléko8 7,isa
vynálezce ve velkém

J. 0. hraběte Harracha mlékárna Mokrovousy.

Mléko to jest ode všech lékařských autorit uznáno za nejlepší výživný
prostředek pro malé: děti, které buď zcela nebo částečně mateřského mléka

postrádají.
Podává se v pěti různých směsích sterilisované a kpití již připravené,

Možnost výběru dle stáří a zdravotního stavu dítěte jest hlavní před
noští tohoto jedině osvědčeného dětského pokrmu.

Výroba odpovídá veškerým požadavkům hygieny.
Sklad a prodej u pana Josefa Růšičky, pobařea krapařev Hradci

Králové. Malé náměatí čís. 12.

A v Ar Arv onen

gap- DOPLESŮ -gy
odpornčuje

[ křestanský „bazar Čupr“
svůj hojně zásobený sklad

nejnovějších vějířů, rukavle, imit. šperků, blůz, Iakovaných dámských
střevíčků pe 2 zl. 40 kr.

Nejnovějšíbílé nákrčníky, košile, límce, manžety, náprsenky, ponožky, pun
čochy, škrabošky. — Tombolové předměty po50b.Umělékvětiny100kusů až
15 K. Spolkům zasýlám franko. — Specielní oddělení Šněrowaček v každé velikosti,

fagona nejnovější a nejlepší. Zaslání míry stačí pouse přes pás na život.

Frant. Čupr v Hradci Králové,

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuji přesně dle círk. předpisů neb v národ. slohov. vyšívání shotovené:
Meční luvialy, dalmatiky, vela, neb pra Školní I spolkové, kerouhv:
Koberceoltářa “ příkros „alby,zoche , . nitěnýmikralky; monstrance, kal , pa:
cifikaly, diboře, svícny, lampy oltářní, kadidelnice,lustry, technicky © kři

žové cesty a oltářové obrazy od nejlepších akad. mi .
SPECIALTT.A : V ohnizlacení kalichůneb cíborlídle ornamentu:1krát

v obní 10 sl, — 2krát « ohni 13zl., - P prányých METÁbvohni 10al i ostatních nádobposvátnýc

Pro chudé neb filiální ko
SPECIALITA: ntelyzasílámB mešních
- pouch s příslušenstvím barvybílé,čer

vené, fialové, černé a zelené, celé u hedráb.
ných damašků, clacé zlatými neb hedvrábnými
porami, římského střihu. 6 kusů v celka
2869 sl.

Vu gap*>Illustrované cenníky zdarma a franko. ij

SPECIALITA: Pro méně majetné kostely
zasílám: $ úplný

ment (. j. 1 kasule, 2 dalmatíky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, celé s hedvábného
damašku, clacé slatými neb hedrábnými por
tami, římského střihu v ceně 75 sl.

53 Nejstarší vlastenecký volkozávod paramentní založen r. 1810.o ssšš JOSEFNEŠKUDLA|
E ©.a k. dvornídodavatelství 8Ě
žá| v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy). ks

Hotová paramenta zasýleji se na ukázku, když udána přibližná cenh a barva.
PRF“Mnoho tisio odporučení z celého Rakouska i Ameriky, ij

Pan Josef Neškudla v Jablonném nad Orlicí.

Bedničku s melšními rouchy jsem obdržel a líbí se mi, zvláště ono akrostné bílé roucho v ná

rodním slovanském vyšívání se mi nejvíce zamlouvá aje levné Poněvadě se i obyšejné roucha sde právě
hodila a několik starších bylo třeba vymýt podriel jsem veškerá pro obyčejnou potřebu avláště důkladně

provedená roochs a posílámaároveň složním lístkem povinnýobnos. Za sluiné a pěkné provedení mějtežik, aš bude zase něčeho zapotřebí, budu Vás pamětliv a Vás všade doporučím.

S veškerou úctou oddaný
Na Velehradě31. března 1899. Eduard Vestatek, rektor.

Z veškerých cen illustr. cenníků němec. firem slevuji 6%, sconta!

Krásný

Příležitostné dary.

Václav Šole
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
vwHradoi EKrálové

sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučnje ctěnému obecenstvu bojuě zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového « čínského stříbra, oždobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků se ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno. 
Správky se přijímají a levně sbotovují, též

veškeré eprávky hodinek se vyřisují.
PEP“Vše za levné ceny. "B

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Vyhláška.
Městská obec Královéhradecká

slámy do měst. ústředních jatek
a odebírání mrvy z těchže jatek.

Zapečetěné offerty ©podány
buďtež do 30. ledna do 5. hod.
odpoledne v podacím protokole
purkmistrovského úřadu.

Parkmistrovský úřad v Hrado Královů,
dne 16. ledna 1901.

Za starostu:
WVeinhengst.

LUDVÍK NEJEDLÝ,

w Novém Bydžově,
dříve v Hradct Králové

odporučuje avůj atelier k provedení všech.
-dokorativních ' P :

malef“kostelů 9
) při trvanlivé malířské techulce.

. Provádím malby od jednodachého až do
uměleckéhospracování, rostanrují staré malby
nástěnné, jakoš i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po-.
tádání ochotně vypracují a rospočty předloží.



Příloha
Mnoho-li vynáší majetek pozemkový.

Čísla jsou suchopárná sice ale poučná.
Málo který rolník má o tom vědomost, mno
ho-li vlastné jest orné výnosné půdy ve vlastech

vašich a jaké jsou užitky z tohoto mejejkoR. 1898 bylo u berních úřadů zapsáno plateb
ních obcí v Čechách 9113, na Moravě 3139 a
ve Slezsku 584. Tolik také starostů vybírá od
poplatníků daně pro berní úřady. ©Zdaněno
bylo půdy téhož roka v Úechách 5,018.818, na
Moravě 2,151.705 a ve Slezsku 498.796 boktarů.
Neplodné a proto daní prosté půdy bylo v Če
chách jen 10.913, na Moravě 5.097 a ve Blez
sku 1464 hektarů.

Tato půda byla rozdělena na parcely a
sice bylo u berních úřadů a v knihách gran
tovních zaneseno parcel v Čechách 9,628.302,
na Moravě 5,345.417 a va Slezsku 844.863.
Poněvadž půdy nepřibývá ale za to dětí, to
jest, obyvatelstva, můžeme také stopovati úkaz,
že se půda neustálé drobí, rozkonskuje a dělí
se mezi přibývající počet rolníků, chalapníků
a domkářů. Tak přibylo od r. 1895v královatví
českém 76.431 uových parcel, na Moravě 31272
a ve Slezsku 11457 parcel. Jest ovšem pravda,
že v torato počtu nových parcel bude obsažena
také slušná část parcel stavebních v městech.
Nicméně máme zde až překvapující doklad,
jakým způsobem u nás drobení půdy pokračaje.
Pozemkovou daň platilo r. 1898 v království
českém 8,511.882, na Moravě 5,511.818 a ve
Slezsku 74.359 osob, majitelů to pozemků.

Na stavby, chlévy, stodoly, obytná stavení,
dvorky, připadá pozemkové výměry v králov
ství českém 36239, na Moravě 1522 a ve
Slozeska 4.070 hektarů.

Nejnovějším katastrem jest veškerá roz
Joha království českého odhadnuta na6,194708
bektarů, — z tohoje zdaněno, tedyúrodné zemi
jak již uvadeno 6,018.718 hektarů. Morava má
celé rozlohy 2,222.196 hektarů, z toho jest
zdaněno 2,161.705 hektarů a Slezsko má
514677, z čehož jest zdaněno 495 796 hektarů.
Práce vyměřovací byly v Rakousku zahájeny

r. 1859 a ješě nejsou ukončeny. Pozemkovýkatastr byl ukončen ve všech zemích českých
z toho důvodu, poněvadž jest zde procento
naprosto neúrodné a ničím neobdělané půdy
velmi malé a proto si tam erár přispíšil, aby
vyměřováním pozemků a odhadováním jakosti
jednotlivých parcel byl co nejdříve v pořádku.
Tak vidíme z těchto čísel, že země české jsoa
skutečnou zásobárnou Rakouska a zlatou po
kladnou rakouského finančního miuistra. A již
z toho důvodu pochopujeme, proč tak hou
ževnatě Vídeň se drží centralismu, poněvadž
cítí, že by odtrhnutím českých zemí se Vídeň
brzy ve svá slávě hlavního a říšského středi
ska, kam všecka dobrá šťáva ze všech semí
hlavně z českých teče, rozpadla.

Berní erár odhadl při posledním odhadu
katastrálního výnosu z r. 1886 čistý vynos
všech pozemků v království českém na
48,449.430 zl., na Moravě 22,720.953 zl. a ve
Slezsku na 3,417.390 zl.

Dle sčítání r. 1890 bylo v království če
ském od zemědělství živo 2,375.146 osob, na
Moravě 1,138.791 a ve Slezsku 249.188 osob.
Nyní připojme k tomuto obyvatelstvu právě
uvedená čísla čistého výnosu z pozemků, mu
síme se přiznati, že zemědělská povolání patří
k těm nejméně výnosným. Vezměte ten jeden
případ. Na Moravě žije rolnického lidu 1,138.791
o80b a ty mají z polního hospodaření roční
zisk 23 milionů zl. Připadá tedy na jednu ven

kovskou osobu na Moravě roční příjem 23zlatých. To jsou ovšem jen čísla okrouhlá a
přibližná. A nyní porovnejíe s tím důchod
jediného člověka, vídeňského Rotšilda, který
béře rok co rok ze severní Ferdinandovy drá
hy, která protíná Moravu, čistého zisku 12 až
13 milionů zl.! Co tu naši socialisté pořáde
mluví o bobuté „mrtvé race,“ o domnělémbohatství
kněžstva, kterak tu naši pokrokáři až do omr
zení vypočítávají příjmy biskupů českých, ale
o milionech židovských kapitalistů neví nic

gn pan Hajn, ani občao Steiner, Komprda,pera a všichni vůdcová červená internacio
nály. A na ten skrovný příjem z polního ho
spodaření jest uvalena značná daň pozemková.
Berní erár předepisuje ročně nyní pozemkové
daně v království českém 10,998.026 zl. na
Moravě 6,157.651 zl. ve Slezsku 775.747 zl.
Přirovnáme-li obnos předepsané daně pozem
kové a čistý výnos katastrální vidíme,
že rolnictvo musf dnes modernímu státu po
stoupit jednu čtorlímu celého užitku z polníbo
hospodářství, kdežto dříve platilirolníci, vlastně
odváděli pánům desátý díl toho, co 86 jim na
poli skutečně urodilo. Jaou tedy dnes rolníci
na tom lépe než když byla robota? Můžeme
směle tvrditi, že robota dosud nepominula,
nýbrž panuje dále ale jen páni se vyměnili,

místo starým šlechtickým fendálům musí dnes
rolnictvo robotovati státu, berníma eráru, vě
řitelům, lichvářům, advokátům a židům. Jesli
že byl rolník před sto lety otrokem jen jed
noho pána, neví dnes rolník ani sám, kolika
pánům dues otročiti musíl Ale všichni tito
páni by rolnický lid nepřivedli na mizinu,
kdyby sám rolnický lid nepletl na sebe nej
horší otroctví, které se dnes tak hrozně roz
Šiřuje z města na venkov, míníme tím požit
kářství a hýřivý přepychový život. Naši před
kové žili skromně a šetrně, nehospodařili
v hospodě u děbánu, ale přičiňovali se pilnou
prací. Ženy a dívky rolnické pomáhaly statně
v hospodářství a neznaly parády, tanečních
rejdů, neštítily se práce a námahy jako je to
mu dnes. Vezměte rolnickému lidu mravnost,
střídmost, láska k polní práci a uvidíte, že ani
daně, ani věřitelové a dluhy lid ten nezničí
tak, jak ho ničí, vnitřní zde pojmenované
jeho vlastní necnosti atudíž jeho nejnebezpeč
nější nepřátelé.

Když nedávno redaktor t. 1. v jednom
městečku na to upozornil, tu byl bned v jed
nom pražském „pokrokovém“ listě tepán, že

rý „nepřeje tomu lidu ani kousek zábavy.“
bava a zábava jest rozdíl; dobrá jest zá

bava ta která nám prospívá, — ale nemožno
přec schvalovati „zábavy“ takové, které nám
škodí a nás ničí. Ale tu jest opět ukázka té
„poctivosti“ mnohých pánů pokrokářů atd.
kteří úmyslně lidu pravdu zamičuji, jen ab
ten lid rychleji zdivočil, — a v tomsh dávají
zbraň proti „klerikálům“. O jiného se jim
nejedná. —

Besídka.
Dojmy zoest.

Napsal Josef Váňa.
V

Mořské oko.
„lártvá ty vodo z temného kdes zdroje,
závidím tobě hluché mriro tvojel“

Kas. Tyserwy—Tetmajer.
Mořské oko!

Ty tolikrát navětívené, tolikrát obdivované,
tolikrát popisované, tolikrát opěvované, tolikrát
malované!

Dive, zázraku, tajemství!
Něm stojí člověk před tvými vlnami a jako

zpit stápí zrak svůj v závrataou hloubku tvou..
Hlava se točí, jímá ji závrať a duše letí v pro
past bezednou, v propasť šklebící se čím hloub,
tím děsivěji....

mysterium|
Směšný jest člověk před tváří tvou, trpaslík,

chromec nemající vlády, idiot malého rozumu a
slabé vůle, mravenec....

miraculum|
Jazyk oněmuje, zrak přechází, nohy se chvějí,

v hlavě to duní a tíseň, děs, strach, ouzkost,
zmocníse duše .... :

secreti atriuml
Jako vyjevení hledíte kolem, chvějete se,

držíte se kamen, na němž sedíte a myslíte, že
se plní ono hrozné evangelické proroctví: sHory
padnětena nás... — — —«

+ +
hJ

»Bude pán zase malovat: mořské oko?«
Tak oslovil mne v Zakopaném z čista jasna

jeden převodník tatranský.
Vyvalil jsem naň oči a zůstal vyjeveně kou

kat. Trochu sice rozumím paletě a dovedu se
oháněti štětcem, ale malovati mořské oko a k tomu
snad ještě po druhé, ani ve snu mne nenapadlo,

»Já nejsem malíře, odvětil jsem s úsměvem,
Nyní zas převodník na mne vytřeštil oči.
sA jak já vím, že pín jest. Vždyť jsem

s ním bylu mořského oka e nesl mu malířské věci.«
A převodník nedal se přesvědčiti, že nejsem

mslíř a že jsem mořské oko jakživ neviděl, Ne
chal jsem ho tedy při tom klamu a od té doby
chodil jsem po Zakopaném už sebevědoměji a
nerazil jsem šírák na hlavu ještě malebněji ....

Dešt zdržel nás zbytečně v Zakopaném tři
dny. Ubrečené nebe jako by se na nás bylo roz
hnévalo. Nechtělo a nechtělo vyjasniti tvář, A
jako se nám zdály Tatry za svitu slunce nevý“
slovně krásnými, tak nyní za stálého lijavce se
nám až ošklivily. Není na světě nic odpornějšího
jako ubrečené,zasněženéTatry v srpnu ....

»Zítra bude pohoda« prorokoval konečně
jeden převodník. Vyrazili jsme tedy na noc k Lysé
Polaně,

Ráno válela se mlha jako hrady přes Ta
terské velikány a vnikala v šat i v hrdlo a dusila
nás k zelknutí. Než, vyrazili jsme přec. Jako kam
zíci škrábali jsme se roztomilým údolím Roztoky
k cíli naší zvědavosti. Lýtka bolela, chodidla pá
lila a když jsme stanuli, zima nári lomcovala

jeko o vánocích. A hustá mlha jako pytel obkli

čovala nás se všech stran a drobný dešť sypal se
z DÍ jako vodopád a vlbčil a obtěžkával naše ha
veloky a širáky. A když se roztrhla, šklebily se
na nás příkré skalní útesy a děsné rozervané gra
nitové srázy prostlané snéhem.

sJen chladný, zasmušilý
zříš grenit kolem,
a vítr honí chmury
jak táhnou dolem.«

Děsné pusto, příšerné ticho v klínu těch ve
likánů Cítíte se proti těm obrům jako malý, re
patrný červík, který marné se svíjí, marné na
máhá, aby odvalil tísnící ho břímě... — —

Konečně jsme zastavili u Rybího jezera
Jest 1393 m. vysoko a skoro také tak krásné jsko
mořské oko.

Zadíval jsem se v to úchvatné divadlo a
duše má se chvěla, třásla, kořila před rukou
Všemohoucí. Cítil jsem ji v bezprostřední blíz=
kosti, cítil dech tvoření, cítil, že ty hory oddy
chují jakoby bolestí porodní, cítil, že se musí
rozstoupnouti a že z nich musí něco obrovského
vystoupiti...— — —

Věděl sem, že se se mnou něco děje, takový
divný, netušený dojem mne uchvátil a přec ne
mohl jsem si uvědomiti, co to vlastně jest, jaká

A najednou jsem měl představu »Vznešena«,
vynořila se mi z duže bleskem a...

Dech se mi zatajil, uši mi zalehly a opravdu
jsem nevěděl, zdaž bdím či sním...*

ha

»Budu prosit pány, aby zase šli. Jest časla
Těmi pravšedními slovy vytrhnul mne pře

vodník z duševního vytržení ...— —
Po půldruhé hodině stanuli jeme

u mořského oka,
Dojem obromný, nevylíčitelný! Melancholie

sevře vás a jest vám (ak podivno, tak trudno,
tak úzko, tak krušno. — Jste nullou v mrtvém
tom tichu a bojíte se i dýchati, Příšerný sráz
»Mořské Špice« div na vás nepadne, aby vás rozdr
til a mlhy letící přes její vrchol šklebí se na vás
rozevřenýmjícnem jako rozeštvaná šelma...

Otřesete se, oddychnete v úzkostí a balíte
se v havelok těsnéji, jako byste se báli...

Chytíte se za hlavu a sevřete ji křečovitě,
aby vám nepraskla. To strašné, to nevyslovné,
to nevylíčitelné, to děsné, hluché ticho div vás
neusmrtí...—— —

sZemě pak byla pustá a prázdná a duch
Boží vznášel se nad vodami... „«

Nikde, pravím nikde nenajdete lepší illustra
ce pro tato biblická slova. A kdo jim nerozumí,
zajdi do Tater, zajdi k Mořskému oku ...

Mořské okol
Nemohli lépe horalové tuto mrtvou vodu

s příšerně v ní spadajícími útesy skalními nazvati.
Jako oko Tartaru stížené děsem a brůzou šklebí
se na vás. Jest pouze 1584 m. vysoko, jiná jezera
tatronská jsou výše a větší, ale tento div přírody
svojí ponurostí překonává vše. Tíseň veliká do
lehne zde na vás jak na zločince zlé svědomí...

Marně se snažím zachytiti zde pérem, co
vše valí se a zmítá duší lidskou v těchto
končinách, zvláště za tak pochmurného dne jako
my měli. Uredu zde lepšího interpreta než jsem
já, uvedu slova básníka Jana Rokyty, jenž tomu
to divu přírody věnoval nejkrásnější báseň svojí
sbírky sLilie z Tvých zahrada:
=Vlbkostí prosáklý vzduch, že všichni se do pláště

bulí,
les zůstal v úvalech dole, sem jen se vyšplhá kleč;
všude kol skulnaté štíty, mlha se po hřbetechvalí—

všecko zde zakleto v kámen, na rtech zde hopnei řeč,

V dáli se vodopád řítí, zdá se však, ra
zem že astrnul, do vrásek skalnatých strání napa
dal bělostný sníh — marně zde stará se člověk,
z čela by zádumu shrnul, zde, v tomto údolí
ticha, nikdy snad nezavzněl smích.

Jaké to jezero smutné leží zdé v skalnatém
klíně! Bez dna jsou černé ty vody, mlčící jak
sama smrt — bez řečí převozník horal pohání
pramici líné, Bůh ví, že zdá se být duchem,i
jeho vyzáblý chrt.

Dívám se za prámem s břehu, lidí, jež nese,
marně však snažím se sluchem z úst jejich za
chytit hlas —

Hrůza mne pojímá: snad to Charon zde
převáží duchy, snad jsou to lidé, jimž včera pla
mínek života shas ...

Mlby, jež nede mnou táhnou, snad jsou jen
stínové lidí, kteří zde po tomto světě před věky
chodili kdys — ztratili paměť svých losů, vítr
jen pohyb jich řídí — — A tam ty nad vodou
skály — toť je snad věčnostinysl...

V dumích se za prámem dívám. Kdosi tam
šátkem mně kyne —

Bože, ty drahé mně rysy,

konečné

ve větru vlající
vlas!

Volám Tvé jméno, však bědal Němé jest je
zero siné, němé jsou mlby i skály, v hrdle mi
umíráhlas....



Literatura.
Pozor ma zboží! V tyto dny rozesýlají 00 j

na katolické tary Holárkovy „Refiexe s katechismu“
padesát kartonů v sešitech po © K. Aby se žádn

ebíráním tohoto díla nenapálil, uveřejňujemez „Bes
asn“ č. 17. následojící posudek: „Úvodní studii o

Holárkovi, jebo tzjevu, o jeho umění, pak doprovod
všech 50 kartonů nepsal náš spolupracovník Gamma.
Rádi bychom dnes jen tolik ještě pomnamenali. Hned
po výstavě radolínské činěny ae strany klerikální

pokusy, markovat Holárka za umělce, pracujícího prozájmy církevní, zejména katolické. Z toho pošetilého
domnění se pánové asi po vydání katechismu docela
vyhojí. V úvodě Gammově také jim tato illuse je
upřímně vzata.“ Po tomto upřímném přiznání helvet
ského lista anad žádného poctívého katolíka nena

adne vtírati se svými penězy domýšlivému panstvu.
úme doati jiných dobrých děl a netřeba podporovati

tendenčního protikatolického umění.
Rádce duchovní. Časopis kněžetva česko-alo

vanského. Rediguje dr. Jos. Burián, afdelní kanovník
vyšehradský. Roč. VIII. seš, 2. Obeah: Listy homile
tické. Neděle po Nar. P. O křesť. avornosti, J. Baar.
— Poslední den v roce. Pohled v minalost « budouc

nost. V. Šproe. — Nový rok. Hledejme pomoci v trudných našich dobách u Ježíše. R. Schneider, — Nový
rok. Co můžeme čekati v norém století? P, K. Fejtl.
— Svátek Zjevení Páně. Božatví J. K. vyjevila 1.
bvězda na obloze, %.evatí tří králové. P, J. Gótechner.
— Neděle II. po Zj. P. Opřípravě na stav manželský,
V. Pokorný. — Svátek nejsv. Jména Ježíš. Proč máme
ctíti a vzývati jméno Ješíš? Fr. Grydil. — Neděle
II. po Zj. P. (svátek av. Rodiny). Sv. Rodina naza
retská vzorem rodiny křesťaneké. F. Jedlička. Řeči

n Konecstoletí. KrálovatvíBoží na zemi.bumil Tomíček. — Listy katechetické. Jakých pro
středků třeba užívati, aby dítky měly učebnice nábo
ženské a při svóm výstupu ze školy důkladné modli
tební knihy? Frant, Maurer. — | Ukázka vyvozování
pojmů při náboženském vyučování. TbC. M. Lhotský 3.
Pojem pokušení ke hříchu. 4. Pojem příležitosti ke hříchu.
5, Pojem křest. ctnosti. — David. Jan N. J. Holý. Jonat
hanova láska a Saulova k Davidovi nenávist. — Pro
mlava k dospělejším studujícím ne III. neděli po Žj.
P. O křesťanském pojmu cti a alávy. A. Srojsík. —
Listy vědecké. Kdy mohou dle práva nemanželeké děti
býti legitimovány. Následky nezákonité legitimace.
(Kriticko-právní studie.) Dr. A. Brychts. — Křesťanské
cvičení jindy a nyní. Jan Drábek. — Právní přítel a
rádce. Snůška praktických hlavně ustanovení a roz
hodnutí 'o věcech z obora práva církevního. Dr. A.
Brychta. Kdy jsou ohlášky zamýšleného dvojnásob
ného manželství trestny? Manželka, která svého man
žela, an ji trýzní, z dona vyháví, před právoplatným
rozvedením od atolu a lože svémocně opustila, aneb
dokud ji nebyle soudně zvláštní obydlí povoleno,
může býti nucena, aby se do bytu svého manžela na
vrátila? — Zápis matriční a řádovým číslem má uči
niti „příslušná“ duchovní správa t, j. ta, v jejíš
okrsku stal se případ občanské změny (Civilstandafall).
Dr. Jos. Mrštík. — Upozorňujeme zvláště na krásná
časová kázaní na konec roku. Také časové enchari
stické kázaní na nový rok bude ge Jíbiti. „Rádce du
chorního“ doporačojeme.

Kdo je pečliv o svoje zdraví, zajisté a plným
zájmem sáhne po kňíšce slovutného odborníka prof.
dra. K. Chodounského „O příčináchchorob vnitřních“,
kterouž právě zabájen byl (jakožto I. číslem II. roč.
Lidových rozprav lékařských, redigovaných prof. drem.
L. Haškovcem, a vycházejících nákl, J. Otty v Praze.
Jednotlivý svazaček prodává se za 30 kr. (60 hal., na
ročník (12 sešitů) předplácí se í poštou 3 zl. 40 kr.
(6 K 80 bal.). Na skladě má každé knihkupectví zvláště
nakladateletví J. Otty v Praze, Karlovo nám. čís. 24.

Český jínoch. Časopis pro dospělejší mládeč
českoalovanskou. Red. prof. Váci. Můller. Roč. VI. Č.
1.—4. Cena sešitu o 16 stranách s obrázkovou přílo
kou vedle četných vyobrazení pouze 10 h, Tiskem a

nákladem Cyrilio-Methodějeké knihtiskáry V. Kotrbav Praze.
Jak sl asi mnohý = nás to „sčítání lidu“

představoval, líčí velmi vtipně celým obráskovýmcyklem právě vydané číslo 2. illustr. týdenníku „Be
nejdy lida“. Řadě těchto obrárků, rozmaroěillustru
jících rabriky včítacího archu, každý srdečně se za

směje. Mimo tyto obrázky přináší toto číslo velký,krásný obraz „Odpočinek Marie Panny na útěku do

OBP *, Alešův obraz „Jan Sladký Kozine, vůdceChodů, veden na poprava“ časovou kresbu V. Jakele
„Králové v nebezpečí“ a j. v. .

Přítel domoviny, sbírka románů, vydává Ed.
Beufort v Praze. Poslední ročník XVII. obsahuje po
kračování románu „Běsové“. Napsal J. M.Dosto
jevaki.

Čítárna českého lidu, sbírka poučnýchpoví
dek. Vydá Barsík s Kohout v Praze. Sešity49, 50 a
51 obaahají historické povídky Fr. Chocholouška.

© magnetismu a elektřině, napsal Dr. Vjad.
Novák. Vyšlo v Českéknihovně nákladem J. Olty
v Praze. „0

Názorná květena zomí koruny české, se
uvláštním zřetelem k zjevům životním napsal prof.
Fr. Polívka. Nákl. A. Prombergr v Olomouci.

Pro mladé přátely zvířat vydal právě , polekro království Českév Praze“ jeko vbodný dárek
ké mládeži krásný spisek „Obrázkovou čítanka

pro mladé přátele zvířat.“ Bohatě ilustrovaná ob
jemná knížečka ta obsahující množství pěkných po
vídek, basniček, rozmanitostí i poučných článků o

chrany zvířat se týkajících a pří adnými obrázky,opatřena je téš úplnou částí kalendářní pro r. 1001,
a rozvrhem hodin. Cena pěkného toho spisku je sta
novena pa pouhou výrobní cena 10 kr. s té příčiny,
aby došel co nejhojnějšího rozšíření, takče možno

Obráskovou čítanku“ doporučiti jako velice vhodný
dárek k hromadnému zakopování. Knížečky má v ko
misi knihkupectví p. A. Reinwarta v Praze, ve Vo
dičkově ulici. Objednati je lse tóš v redakci časopien
„Světa zvířat“ v Praze nad Klamovkon a u jednatele
Spolku k ochraně zvířat pro král, Ceské“ pana Jos.

Hadba v Praze-II[. v Lázeňské alici,

Umělecká směs.

Divadelní kus „Soucit“, kterýf doporačíla broěn
ská omělecká porota s dramatického konkaren ku pros
votování, byl brněnskou cenzurou zakázán. | Závadný
shledán celý poslední výstap. Spisovatel tohoto kusu
p. Fr. Sokul-Tůma přepracuje závadné misto. — Za úče
lem vyjednávání a vídeňskými jednotami hereckými ve
příčině opravy dosavádního uzavírání smluv meškala do
potace českého berectva po 2 dny ve Vídni. Depntace
navštívila takó ministra Rezka a požádala jej za po'
poru v této záležitosti, -— Koncert spolku českých žur
valistů v Praze byl konán 2. ledna večer v Rodolfině.
Vedle recitace Heydukovy a bry Kubelíkovy byly
nejvajímavějším hudebním požitkem písně nejslavnější
ruské pěvkyně, paní Jelizavety Micbajlovoy Děkanovy,
jejiž výkony jsou veškerým ruským časopisectvem
cbválevy © mírou nejvyšší. © Dále působilo České
dámské trio a pí. Helena Nebeská-Kličková, virtuoska
na harfa. K Siepkiewiczovu jubileu dokončuje
Věnceslav Černý pěkný dar, krásný obraz, znázorňující
závěrečnou úchvatnou scénu z románu „Pan Wolo
dyjowski“+ kněz Kanirški ned rakví pana Wolody
Jowského volá Boha, aby ohrožené, opuštěné Polsce
poslul ochránce — zoufale volá Boba, aby národu
poslal nábradu za věrného obránce vlasti, který Da
vždy odchází — a ozářeným vchodem kostela vatu
poje pan Sobleski — příští slavný polský králi Prosba
vřelého bBněze patrioty byla vyslyšena. — Dne 6.
ledna pořádal „Pražský klub“ v malém sále fofin
ském raut, které bylo velice četuě navětíveno. Škoda
však je, že „Pražský klub“ sleduje jen politické
tendence jedné © strany a če to není klub
člstě epolečenský, k čemuž by měl nejlepší ambice,
jak bylo z posledního večera vidno, kde by) creme
pražské společnosti, Z interesantního programu nej
pozorabodnější bylo vystonpení paví Mráčkové-Jeřáb
kové. — Nová «práva Za vedení dramaturga „Ná
rodního divadla“ Jaroslava Kvapila šmahem vrací
zadané práce mladých autorů, Proslýcká 80, že mladí
autoři obrátí se veřejným projevem na veřejnost. —
Nová správa „Národního divadla“ jak se dočítáma
právě v „Divadelních Listech“ odmítla další podporu
veteránu divadla p, Šimanovekému, ač staré drožatvo
povolilo ještě 600 korao. — K pronikající změně
dojde v těchto dnech ve smíchovském divadle. Z ro
dinných příčin odstoupí « dalšího vedení dr. Karel
Švanda ze Semčic, snámý splaovatel též a další ve
dení přenechá JUDro, K. Koldípskémo, zemskémo
poslanci. — K, A. Domasovi přišledepataces prosbou,
aby přispěl 25 franky na pobřeb jednoho ubožáka,
Dumas optal se, kdo zemřel, Depatace odvětila, že
chudý exekutor. Dames sábl do kapsy a dal jim BO
franků. „Víte pánové“ dodal, „pochorejte hned dva.“
— Premiéra Boženy Víkové-Kanětické „Přítěz“ pro
vedena byla v Nár. divadle v Praze s velikým úspě=
chem. Právo provozovací má spolek Českých spisova
telů „Máj“

Zrnka pravdy.
Podivno, že nejšpinavější obchody mívají nej

více čistého ziskn. . A. R.
“

Starosti jsou závažím u hodin divota; pohanějí

kolečka, aby se hodiny pezastarily.

Nevíme nikdy jak šťastní jeme, vědy jenom
jak šťastní jeme byli. M. St.

* +

Při žádném honě není tolik svátedních střelců,
jako při honě za štěstím....

Žerty a vtipy.
Soudce: „Co vás přimělo k tomu, že jste pří

tomnému panu svědka vynadal volů ? © Obžalovaný:

„Prosím on pil s méhopiva“. — Soudce: „No, to
přece nedělá žádný vůl. .. .

Ve vojenské škole vykládal kaprál rekrmtům,

ja te zhotovuje dělo: „Vezmese kulatá díra a oboží se mosazem, neb ocelovým broptem a dělo je
hotové“. ..,*

Karlíček: „Tatínku, dej mi krejcar.“ — Tati.
nek: „Nač pak, Karlíčka ?“ — Karlíček: „Já řeknu
mamince, chce-li tě zahanbit, še mně musí dát aspoň
dva krejcary“.

R
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Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Plsárna a dílny ne Letné č. 61%.-VII. Sklad: Velká
Karlora ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučaje uctivě svó chralně mámé:

Sochy, oltáře, kříšovécesty, jesle, Bolí oby, kříšs
kasatelny, spovědnice, křtitelny, konsoly, svícny,

pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace
starých oltářů a kostelních sařísení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty beuplatně a franko.

ORP Natná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostelevykonáse bezplatně.<

Ouperfostáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforačné do všech půd,

zaručuje nejrychlejší výsledek nej
větší výnosnost,

Nevyhnutelné k jarní setbě,
nedá se jiným fosforečným hnojivem spo

lehlivě nahraditi.
Dále:

Kostní mončky, chilský Jedek, síran
amonatý, soli drasejnalé, kainit, spe

ciální bnojiva pro kalovíny a obilí.
Poštornskou sádra superfosfátovou

k vrchníma hnojení jetelišť a konservov,
chlévské mrvy, pícní vápno,

dodávají 8 přesnězaručeným obsahem,
všude soutěže schopné:

Továrna na v Břeclaví.

uměláhnojíva Á SGAR AN Poštornéa kyselinu sí- Li, a Lísku u
rovou u Rortok.

ÚstředníkancelářV PRAZE, Jindřišské al. 27.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu“
odporučuje Úrma

Petra Buška synové,
uměl sávod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Syohrově (echy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plány a rospočtyse neúčtují
Provedeno ke 300 oltářů.

"O"
Antonín Sucharda,

sochař a řezbář v Nové Paco (Krkonoše)
doporučuje <e ku sho.orení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb nmění elrkevníhoj léž zhoto
vuje sochy světců ne dřeva i = kamene. — Starší
práci, uměleckou cena mající,bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách mejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonin Sucharda.

Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.
r. 1994 zlatou medailí a diplomem.

—8o—

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesněa solidně na základě dlou
boletýchaEnčeností, ruče za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva. znamenám
se v hluboké úctó oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradel Král

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

přo 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
zkoubku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též ne spátky boz zvýšení cen!



Když však jenomna a P

"potříme,tak oprásenemeruce.|Pt n be
vysoké školy a při tom provádí celou
veledůležitých technických podniků. A ta
v řiditeletvech jejich zasedají kloboučníci a
rakavičkáři a odborné řízení svěřuje 80 za
ohromné penize technikům a podnikatelům
cizím. Po professorech pražských techník jako
by se země slehla!

Zjev tento není nijak potěšitelným, proto
jest nanejvýš včasné a zcela správné, kdyžse
česká veřejnost začíná, vidouc škody z toho
plynoucí, s udivem ohlížeti a ptáti: „Ale pro
pána, kde pak vězí naše vysoké školy? Co
pak v ohledu národním, politickém, vědeckém
a odborném dělají jejich páni professoři ?“

Takové naděje byly v aktivování českých
vysokých škol kladeny a ony zatím, celá de
sitiletí již trvajíce, nemají ani špetka vlivu
pa pokrok a eměry českého života. Proto
není divo, že Němci se českým snahám po
drahé české universitě na Moravě jenom po
brdlivě uemívají, poznamenávajíce: „Vždyť
pražská česká universita nemá světu ani ná
rodu nic co říci. Dle dnešních poměrů dělily
by se snad o to nic potom university dvě“.

Při nejrozhodpějším stanovisku, že se
nesmí nejpřednější instituce a autority vydá
vati na pospas všetečným a prostořekým ja
zykům davů, nemůžeme zamlčeti, že zamlklost
a blemýždí ukryt našich vědeckých kapacit
náš lid těžce nese a že netají se se zklamá
ním, an doufal od českých vysokých škol více
pravého života a vznětu, který by byl národ

nímu našemu pokroku vprohon a veřejnémupolitickému pořádku regalátorem.
Prostě lítost českého lidu, jež 8e ho za

činá zmocňovati proto, že tomu tak není, kon
statujeme, předvídajíce, že proto brzy nastane
všeobecná nevole a že ti pohodlní pánové,
kteří si prosebe nu těžve dobytých a draze

získaných vědeckých vymoženostech českého
národa jenom bověli,uslyší mnoho trpkých vý
čitek a to — oprávněných,

* „.
Následkem vzdálení se nejpřednějších re

presentantů intelligence z účastenství v rašném
veřejném životě přirozeně došlo k tomu, že
český život ovládají dnes živlové, které mají
býti vlastně ovládání, tak že český intelligent
ať jest to kněz, lékař, učitel, úředník a i prá
vník dostal se v závislost od činitelů, kteří
ve své nezaviněné neprozíravosti vlastně staví
se svým křikem a domýšlivostí proti všemu
co skutečný pokrok a prospěch České věci
znamená.

Toho svědky byli jeme při posledních
volbách, jež ukázuly ty hrozné choroby naší
národní společnosti, při nichž rozum, rozhled,
zkušenosti, obětavost musí ustapovati jenom

ovrchuím snům a zištným projevům tronufa
osti. Troufalost ta vylihla se z neblabých sta

ro-mladočeských sporů, v nichž dostával se na
vrch ten, kdo vedl smělejší řeči a řeči ty se
nyní stále stupňují.

Slach širokých vrstev jest již tak roz
mlsán, že mu ani mludočeská smělá frásovitost
nepostačuje a ony běží za tím, kdo nejhlučněji
hovoří, ač v politice mluvení jest jenom dotud
přípustným, pokud se ním zakrývají vlastní
politické snahy, cíle a myšlenky k nim vedoucí.

Tato rozmlsanost sluchu širších českých

FEUILLETON.
Návrhy k Husovu pomníku s hlediska hi

storického.

Píše S a.

Tedy celá řada návrhů v nové budově mu
sejní vystavena. Člověk mělkých vědomostí hiato
rických jistě byl uchvácen nadšením pro odpra
veného mistra, jestliže jen polovici uměním zná
zorněných myšlének o Husovi přikládel víru.

Národní Listy ovšem neomeškaly prováděti
výstavu nadšenými poznámkami; vždyt by se
jinak trpělivé čtenářstvo mohlo dokonce domní
vati, že vroucí Jáska k posvátnému odkazu Hu
sovu« v prsou redaktorových stydue,

N, L. jsou ovšem daleky toho, aby podrobily
návrhy ony aspoň s části rozumné kritice; nelze
to ostatně od husitské redakce očekávati. Ale
© to by [st ten přece jen měl dbáti, aby jeho
slovní výklady nevyzněly až v příliš nerozumný
a prázdný bombast.

"Teď už to netáhne tolik jako před několika
lety, ač móda oslavovati Husa dosud se líbí.

Aspoň několik příkladů, k jakým jalovým
frázím vede bezmyšlénkovitost Nár. Listů,

Ku př. k návrhu s heslem: »Největšímu
Čechovi ,« poznamenávají, že tam znázorněn akt
upálení «největšího hlasatele pravdy Boží,« Ne
chceme tvrditi, že by snad N, L. vyvyšovaly
Husa dokonce i nadsv. Petra a Pavla, ale dle všeho
sv. Augustio, veliký Tomáš Akvinský, všestranný
myslitel Bernard atd. jsou jim osobami menším
než upélený mistr.

vrstev day1 „naši ča výg.ktemu,, že
Jistý,za hrozné vřavy ve v (skupině nově
zvolený říšský poslanec agrárník přijel v těchto
dnech do Prahy a zde vyhtedal: jednoho bý
valého starého říšského poglance, aby mu ote
vřel srdce a pověděl, co ve Vídní chce dělati,
Starý poslanec čekal, s čím se mu svěří.

Nový poslanec agrární po rozkladném
úvodě konečně dospěl k jádra věcí a důvěrně
ce tázal: „Prosím vás, mám jíti ke tránní
řeči ve fraku nebo v čamáře?“

Starý poslanec, překvapen takovonto sta
rostí Jance nového, od něhož:volební okres
kdo ví co čeká, zakýval svou šedivou hlavou
a pošeptal mu: „Víte co? Dejte si přišítí na
frak iísto knoflíků šňůry! A to bude nejlepší 1“

Takovéto starosti mají nová poslanci
agrární

A nově zvolená kapacita. v obora šivno
stenském zase vyzvídala, co prý má ve Vídní
dělati ve prospěch živnostenstva,

„Když to nevíte, proč jstese dal vlastně
volit?“ zněla odpověď.

Dle těchto otázek stojíme. před neblahou
politickou budoucnosti. Mladodeši mnoho za
dali, opomepuli, ale co nastane dále, až ve
Vídni poznají takovéto politické hlavy? Bude
je někdo vážně bráti? Nebudou jejich voličové

v rospacich? Bude ve Vídni s nimi někdo počítati? Jaké vlivy budou míti?
Ty a podobné starosti dnes ovládají

v Praze všechny vážné maše a všude začíná
ne Jeviti lítost, že v čas nedbáno, aby po pře
vratu mladočeském česká věc k takovýmto
koncům nedospěla. Intelligence je svou nesta
rostlivostí o veřejné záležitosti zavinila, ale
také důsledky jejich nejšíže ponese, neboť ne
ní žádné pochybnosti o tom, že politické za
stupování českého národa nachází se v rakow
nanejvýš slabých. Prošo panuje v Praze vše
obecná setísněnost, tak že každý se politickým

vami, co nejbližší budoucnost přinese, rozčilo
vati.

. $
+

Pražští židé projevili v posledních časech
zvláštní pozoruhodný vlastenecký smysl. Ač
koliv jest v Prazo kolik set židovských advo
kátů, přece svěřila zdejší náboženská židovská
obec své zastupování v odpora proti zabrání
části starého židovského hřbitova, jiš má býti
(a takó doufáme že bude použito) při provádění
asanace páté čtvrti, českému advokátu.
Šťastný ten advokát jest bývalý pražský pri
mátor a bývalý starosta pražského „Sokola“
p. Dr. Tomáš Černý, který jako právní přítel
zastupuje odpor pražských židů proti badoac
ností diktovaným přáním celé Prahy a proti
jejímu asanučnímu plánu. Někteří Jidé se tomu
velice diví, proč právě p. Dr. Černý zastapo
vání to převzal a háji stanovisko, že židovský
hřbitov zachován býti má, avšak jiní se zise
z toho velice těší, že se tak stalo, neboť jest to
prý důkazem, že všichni židovští advokáti
v Praze nejsou dohromady tak chytří a mocní,
jako pan Dr. Tomáš Černý, když si ho židé
v opomenutím všech svých sonvěrců a Sice
dokonce v zálešitosti náboženské za právního
zástupce vybrali.

My k tomu nemáme docela uic co říci.
Jenom uvádíme faktawm, že katolické hřbi
tovy byly bez pardonu z obvodu měst již před

Proto radíme »Nár. Listům« upřímně, aby
si přečetli důkladně aspoň jeden spis Tomášův,
aspoň několik kázaní doktora Zlstoústého neb ji
ného velikána katolického; pak ať přirovaají spisy
ty kspisům Husovým a řeknou, kde se jeví více
duchaplnosti, křesťunské lásky a pokory. U nás
ovšem jest znalost svatých otců tak veliká, že
sám Vrchlický Summu sv, Tomáše, obrovské to
dilo, nazývá v «Tvardovském« malou knížkou|

Co filosofie učenců katolických jest jedno=
litým, pevnou rukou sčlánkovaným řetězem, na
lezáme u Husa maoho protímluvů, jimiš se sám
poráží. A takovýto učitel přec nemůže býti „nej
větším hlasatelem pravdy Boží.« Ku př. nu slovo
vzatý dějepisec Helfert, jemuž se »klerikální« stran
nictví vyčísti nemůže, soudí o Husovi: »Hus
nsbyl uni samostatný ani systematický myslitel;
sotva buda jeden důležitější článek ve kterém by
od počátku až do konce veřejné své činnosti jeden
a týž náhled neústupně byl zachoval; nikdy ne
dospělk důsledně provedené soustavě
bez odporů a mezer.« (M, Jan Hus, 55). To
uznává Tomek, Palacký a jiní světští historikové.

A nyní dle Národních bychom měli poklá
dati Husa za největšího hlasatele pravdy Boží!
eNárodníe také nezapomínají opakovati, že bylo
upálení Husovo krutým činem, jakoby čtenáři
jejich sami nevěděli, že upálení nebylo žádnou
slastí. Při tom ovšem marné budeme čekati od
N. L. vysvětlení, že ten krutý čin byl vykonán
mocí světskou, a že ještě krutějších činů se do
pouštěli sami Táboři na lidech zcela nevinných,
když tito víru otců svých zapříti nechtěli. Táboři
upalovali mnichy za živa v sudech; dle zprávy
Palackého faráře v Radči obalili slamou a zapá
livše ji, kochali se pobledem na mučenníka sem

sto lobbyodstraněnya postagem,dyllyzabila

zeny 1 potřském veřejnýmHowdohy. masí ustoapiti nejenom hřbitery, dk.j

tekéchrámy. Teďbybylo-nik aby se.česká katolická veřejnost opřela proti sbom-.
rání ehrámu sv. Vojtěcha u. Pračné brámy,
k němuš co nejdříve dojde, až totiž „Živno
stenská Banka“ starou kadetní školu. začne

parcelovatí u aby si k Dra. Černéhovzala sazástupse ve případném. spom, aby sase
stanovisko, že katolický © sv. Woj
zachován býti nemál Jsou věci, jiehů jisté
osoby ve vlastním zájmu mají: 80 vystříbati.
Opak. u nich překrapuje! Doposud: podobné
se svým postavením v české spoleškosti ne
erovnabelné věci tropil jenom. p. Dr. Herold."ED

Drobná obrana.

polka) který orapjelickéhobeatuspolku), ktorý rozšiřuje eva
Kies taky v Čechách. — Jmenaje se Ro
bezt Grossmann, je velikým světlem evanje
lického bantu v Norimberce-a sepsal spisek o
zpovědi, a pastoří ho používají k osvěcování
ubobých — ve tmách věřících — katořiků.
Jeho vedlejšímzaměstnánímje —svádění a
ku páda přivádéní mladých děvčat, ač
koliv mu je jiš S5 let Vořojaěpřed sou
dam řekli mu to svědci do očí a dodali, že
taky jedno děvče ku křivé přísaze pváděl, A
takový nestyda a spnatlík napíče čmáraninu
proti mravouce av, Alfonse a proti apovědil

šiřují jeho spisek!! A makouské úřady neza
bránily tento škandál! To se jmenuje ochrana

říkává —, v nuceném bezženství po způsobu
katolických kněží, a přeci. takovou ostudu že
natým pastorům způsobil. Ina, snad jednal dů
sledně dle známého jistého hlasatele čistého
„ovanjelis“, který radil, aby 8e toho druha
výčitky svědomí dasily myšlením na hezké
děvče, a když dábel povídá, že je to neb ono
břích, aby se mu odpovědělo: „A právě udě
lám — tobě na vzdovr — hřích, abys věděl, že
toma, kdo věří, že Kristus za hříchy umřel,
žádný hřích uškoditi nemůže“. — (Dle Aug
sburger Postzeituog 1895a „das Volk“ 190126/L.)

© poěítkářetví lidu slovenského píše
v posledních číslech „Čas“. V první řadě ovšem
napadá katolické kněze, kteří prý- „kořistí
z hlonposti lidské“ — pak se obrací k lidu,
který debužíruje celon noc v hostincích — a
to prý jest to utrpení lidu podtatranského.—
Nevíme,odkud dopisovatel „Časn“ tyto obrázky
sebral. Saad se mu vykouzlily v hlavě v ně
které pražské kavárně nebo ge mu to ve
spaní adálo — ale af tomn již jakkoliv,
skutečný stav věcí slovenských vypadá
jinak. V těch. chudých, horských osadách,
kde v stálé bídě a strádání masí zápasiti lid
o ten kousek chleba, tak těžce vydělaný groš
musí rodičové použíti k tomu, aby alespoň“
rodina svou mohli nasytit, tarn jistě nemožno
hledat požitkářetví. — Janom židé, kteří do
vedou z mozolů toho lida kořistiti, mohou si
lecos dovoliti — a „Čas“ také nepochybnědle.

tam v krutých bolestech pobíhajícího. Před Mo
stem byl jeden katolík vržen do ohně nespoután,
tak že sedeakrát z ohně vyskočil prose o milosr=
denství a znovu nelítostně do plamenů s škodo
libým smíchem vrhán. (Tomek: Déj. Prahy IV.,
194). Podobných příkladů jest mnoho,

To nám Národní Listy nepovědí, že busité
nejen katolíkům ale i sobě navzájem branice chy 
stali, "Ostatné tehdejší zákony byly vůbec tak
vlídné, že i po husilských válkách zkusil na soudu
obviněný při výslechu mnohonásobně více než na
hranici třebas jen za krádež, Čteme-li Wintrův
eKulturní obraz«, ztroeme, jak hroznými mukami
byl často člověk nevinný donucován k přiznání.
A to se dělo za zlatého věku husitského, Proto
s tim skrutým« činem jen pomalu; zvláště pro
hlásil-li Hus, již v Čechách, že neodpírá jako kacíř
trpěti, bude-li mu kacířství dokázáno,

Pod sochou Husovou umělec znázorail, jek
lid český přísahá pomstu za »krutý« čin kostní
cký. To tam měl spíše vyobraziti českou šlechtu,
neboť ta to byla která se o vznícení fanatismu
nejvíce starala, aby v kalných vodách mohla bez
pečně statky kněžské zabrati. Ta první v Praze
přísahala pomstu, ač později tak znamenitě pří«
saze své dostála, že ze strachu před křižáky Si
gmuodovými lid busitský opouštěla a hrnula sa
pod prapor Sigmundův bojovati proti vlastním
souvěrcům. Lid bojoval a šlechta spekulovala; když
Sigmuod byl Žižkou odražen, pak do panstva
českého vjela srdnatost znovu; kdyš pak viděla, že.
již Táborů nepotřebuje, zaplatila jim bratrsky
služby vykonané řeží lipaaskou. Takové byly
plody přísahy panské. (Pokračování).



židá voelýenárod slovenský ... A
jak katol. kněz „z 'hlouposti toho lidu kořistí“,
o tom podáváme prozatím jenom malou aká

sku. Farář Starý, který, po celých 10 let působil v jedné farnosti v Tarčunskéetolici, píše:
Když jsem se dověděl, že se dostanu odtad
pryč, ta zdálo semi, se nový svět otvírá so
mi předočiwa. Byl jsem až k slzám dojat,—
a teké to, co jsem zde.ze 10 let zažil, niky
mi z paměti nevymizí Kura jsem měl na spa
dnutí, strop a světnice onsel býti trámy po
depřen. Vzáměbývalo vlhko, že jsem nejednou
z toho onemocněl. Štolnmi nemohl nikdo zá
vidět. Musel jsem konati takčka vše zdarma,
ať pohřby, aebo křty — a od sňatků jsem,
dostal někdy trochu bramborů. — Lid byl
spjat, ujařmen, bída hrozná panovala někdy
v těch chaloupkách — a tu často přicházeli
Jidé ke mně, abych se nad nimi emiloval a
něco jim dal... Kdyžjsem odcházel ze se
mináře, měl jsem plaou skříň šatů — a dnes,
po tolika létech mám celkem dvoje šaty —
a ty již json ošamělé . . .“ fak asi vypadá
to „kořistění kněží z hlouposti lidské —— —*
Zvykli jsme si sice již aa vafinované Mi
„Času“, ale nyní stává ee ta jeho židovská
taktita stále drzejší a hanebaější.

Masaříkův „Oas“s gustemotiskujejako
„pochoutku“ z Br. Listů následající historku
©názvem: Nehoda kazatelova. — Kdesi

„ve Falcku, (ale kde — nemohl.by p. Her
a říci?) jedné neděle (které — p. Herbene?)

přinesl si na cvičení katolický (ahal) kněz
vlaský ořech do kostela, a loupaje ho, pravil
poslachhčům: „Tak nyní vám obci vysvětliti
jak je to s náboženstvím. Podívejte se na ten
ořech! Zevně kolem je zelená slnpka, ta je
hořké a chutná špatně: to je židovatví. Já ji
oloupám a teď přijde tvrdá, dřevnatá skořápka;
na té není zholanic: to je protestantství. Ale
dejte pozor, co je v ní jádro: to je katolictví.
— Hleďte sem! Kněz skořápku otvírá a v ní
jádro — černé a shnilél“ — Vida, p. Herbe
novi hodí se do krámu každý nesmysl, jen
když je to protikatolické. Milý pane doktore
— to, co vy uveřejňajete a co jste na „ozdobu“
svého Času sebral z Br. L. — to je již staré
— jenže trochu vtipnější. Přečtěte si p. reda
ktore, v díle „Fahlrot — Materialen“ svazek
4.str,6. pod titulem „Reiohtbum“ článeček:,Ha
pelnus“ — a uvidíte, že sbíráte po časopisech
smýšlené anekdoty a Škváryna potapu
katolicismu — a k tomu by se „učený“ dok
tor-redaktor realistického časopisu propůjčo
vati neměl!

Oslava svobodného myslitele. Pan
Masařík a jeho nohsledové budou oslavovati
Gotileté úmrtí vyobcovaného kněze Augustina
Smetany. Nechceme se dotýkati povahy zesnu
Jého, protože milosrdný brob dávno již ukryl
jeho chyby, ale nemůžeme zatajiti přecpodi
vení nad tím, že u realistů a jiných výtečníků
docházejí zastání právě kněží vyobcovaní aneb
uprcblí (viz Smetana, Iška atd.), kdežto kněží,
povinnosti svého stavu věrně plnící, bývají
sabrnování poaměchema jedovatou záští. Nikdy
ještě „Čas“ a jeho odrady nepochválily svědo
mitóéhokněze katolického, ač lze souditi, že
přece mezi tisíci aspoňí jediný by se našel
chvály hodným, ale výstřední povahy bývají
chválou zasypávány. Buďto jest nám jednati
ge soustavně prováděným řemeslem ku bavo
bení kněžského stavu, aneb jest nám počítati
se zrůdností přenčeného mozku, který musí
vědy ujímati se Hilsnerů a věšeti poctivé
křesťuny. Ale ani padonšství ani bláznovatví
neklidí ovoce dobrého.

Politický přehled.
Říšská rada scíla se dne 31. ledna. Slav

nostní zshájení trůnní řečí stane se ovšem teprve
4. nebo 5. února, načež se provede formální usta
vení říšské rady, při čemž neodstraněnou dosud
obtíží je obsazení předsednictva.

Čeští poslamel sešli se již dne 29. t. m.
v budově parlamentu ve Vídni, aby rokovali o
společenském postupu na říšské radě, Poradám
předsedal Dr. Pacák, Také ministr Dr, Rezek do

poradní síné zavítal,
Polský klab učiní vše, aby svěmovna

byla dělnou, při čemž odmítá všechny nekon
stituční podmínky. Obstrukci bude potírati všemi
prostředky.

Vládní předloha velebmí. »Reichspost«
oznamuje, že vláda má připravenu změnu voleb
ního řádu ve smyslu všeobecného hlasovacího
práva. Osnova vládní je prý podobna volebnímu
fádu německé říše také v tom, že se zrušují diéty.
Volební řád ten bude prý aktivován, ukáželi se
sněmovna poslanecká opět nedělnou.

Program Sehčnereráv bylvnedělipři
jat jako program streny všemi německo radikál
ními poslanci. Je tedy v rakouské sněmovně po
elenecké celá strona, která má na svém praporu
— vlastizrádu a tato strana má se státi i členem

německého somručenství, jež dnes udává tón
v Rakousku. Ubobé Rakousko!

O maďárských poměrech plíou tur
čanské »Nár. Novinys: Maďaři pácbsjí násilí na
ostatních národech, pronásledují, madsrisují, volby
poslenecké provádějí podplácením, žalářerm,četa(ky,
prachem a olovem. Tak to vyhlíží na počátku
20. století v Uhrách a není naděje na změnu.

Pohřeb královny a-glieké Viktorie
konati se bude dae 2. února. Rakev vezena bude
ne dělové lefeté. — Nový král anglické Edvard
VII. jmenoval německého císaře Viléma polním
maršálem. — V proklamaci, jež se lýká nastou
pení Edvarda VII. na trůn anglický uvádí se
také mezi jinými titaly: „Nejvyšší pám Trumswalu
a nad Transwalem.“ — Zatím ale ještě anglické
vojsko bojuje, aby tím pánem opravdu byl.

Na Jihoafrickém bojišti. V poslední
době docházejí zprávy z jižní Afriky četněji; ve
eměs obsabují podrobnosti o vpádu burských od
dělení do Kapska a o drobné válce nyní na an
glické území přenesené, Burové hledí poškodit že
lezniční spojení. Aoglická vojska soustředďují se
na rycblo podél železnic, větší oddily musily
ustoupit do Kapska, Z Anglie očekávají se posily.
Docházejí zprávy, že angličtí vojáci (najatí!) jsou
uoavení a omrzelí vleklou válkou a že pří vhod
ných příležitostech dávají se jímat do zajetí bur
ského.

Povstání v Čímě. Ruský zástupcev Mand
žursku předložil tatarskému guvernéru Čungčlovi
v Šenkingu následující podmínky míru: 1.Čínská
vláda v Mandžursku zůstane v platnosti. 2. Ruští
úředníci budou míti dozor na vládu. 3. Celé
Mandžursko bude vráceno Číně. 4. Dozor nad
vojenskými záležitostmi připadne Rusku. 5. Všecky
pevnosti budou sbourány, 6. Zbraně a vojenský
náboj budou vydány Rusům. Výroba zbraní a ná
bojů jest pro budoucnost zapovězena. 7. Pravi
delné čínské vojsko nebude v Mandžursku více
připuštěno. 8. Čína se postará o přiměřenou
ochranu pro ruské železnice. g V případě války
poskytne Rusko Číně podporu. — Generál Čungči
zamítnul tyto podmínky. Li-Hung Čang nařídil
novému tstarskému generálovi v Hajlungkaagu,
Čotepuovi, aby s Ruskem vyjednával dále,

Z činnosti katol. spolků.

z Dohatie. (Hospodáké jednota—ZáložnaRaiffeisenova.— Národní kat. Jednota.) Dne27. ledna
1901. odbývala se u nás valná schůze hospodářské
Jednoty, při kteráž známým Epůsobem promlavil
skadený a činný panHynek Burian, ředitel hospo
dářské školy v N. Bydžové,o živinách rostlin polních
a o spůsobn jekýmš hospodářové mají dle poměrů
místních půdu polníslepšovatí, aby co největší sklizně
ae dodělávali. Poukončené zdařilé a dachaplné před
nášlce, po zodpovědění některých malých hospodář
ských otázek, p. Aut. Boček, předseda spolku a sprá

vec v Sadové, povzbuzoval přítomné hospodáře a rolníky, aby v životě společenském i soukromém co nej
více v skutek aváděli praktické heslo: „Svůj k svému“

nakupováním aejeh všech bospodářských potřeba potravin u našinců, českých vlaateneckých křesťanů.—
Záložna Raiffeisenova koná svou va'nou schůzi dne
17. úaora 1901. O činnosti této záložny zmínil se pří
tomný předseda vdp. Fr. Douda podotýkaje, že vedle sá
sady „Svůj k avóma“ jest a má býti každého Čecha, li
damils, snaha, aby lid český z tísně národohos dářské
pomáhati si hleděl svépomocía zdrašováním je notlivců
v celek jednotlivý, povný, v tom přesvědčení, že jen
svornoatí malé věci rostou a nesvorností ty největší
de hynou. Na důkes této pravdy ukázáno bylo na
činnost naší záložny Raiffeisenovy, kteráž v ne plné
2. leté své působnosti měla 163.761 K 56 h již pe
něžního obratu. Obecenstvo přítomné bylo vyzýváno,
aby všecka pomoc v tfeni peněání jen u tohoto ústa
vu bledalo a v ten svůj peněžní ústav pevně důvě
fovalo; má ústav ten spolehlivé a důvěry plné muže
v čele svém, má vedle předsedy mravenčí pílí se vyzna
čajícího poctirého odborníka, osvědčeného poklad
nika p. Fr. Kudrna, účetního cakrovarn v Sádové. —
Vedle národohospodářské činnosti epolka hospodář.
ského a peněžního nezůstává ani zpět národní katol.
Jednota kat, mušů mjinochů v Dobeličkách—Sadové
pořádajíc své schůze občae k brobazení aosvěžení
docha vlastenecko-náboženského. Tato jednota koná
avon valnou echfůzi dne 10. února 1901. odpoledne u
p. Ladv. Růžičky v Dohalicích, při níž laskavě pro

mlaví chvalně známý řečníkka Alois Vobejda-Prosečský, redaktor „Obnovy“ z radce Králové, o ča
novém předmětu: „Církev a humanita.“ Té:o schůzi,
jejíš ukončení chce místní obecenstvo ku poctě po
zvaného řečníka za Jeho ochotu zábavným večírkem
ukončiti, již předemvoláme spolkovým heslem a po
sdravem: „Zdař Bůh.[“

Katol. jednota pro Cuslav a okolí

atinci pana Jonefa Horského ve Velké Skrovnici
při níž přednášeti bude vdp. Jan Černý,katecheta
s Hradce Králové o thematu: Kristus a osvěta —
Dne 8. února t. r. druhou achůsí a zároveň valnon
bromadu v hostinci p. Františka Čiháka v Caslavi,
kdež opět přednášeti bude vdp. J. Černý: „Kristas a
proletáři“ a vdp. farář Jan Hnátek: „Zásady přiroze
ného šití dle Šeb. Kneippa.“

Z Červ. Peček. Náš křesťan.-katol.spolek
„Srornost“ konal 20. ledna svou sedmou valnou bro
mada od svého založení. Že spolkové zprávy 88 mi
nalý rok vyjímáme. Spolek pokračoval v dile přede
šlých let, vadělávaje členy ve vědění pro život užiteč
něm. Konal loni 11 měs. schůzí s přednáškami s oboru
náboženského, z vlasteneckých a kultarních dějin,

s oboru národo-hospodářského, sociálního, školského
atd. Přednášky konali téměř veskrze řečníci osvěd
čení, o jejichá zavítání do našeho epolku má zásluha

k předseda vsdp. Antonín Drořák, děkan v Nebovidech,emocným členům uděloval spolek přiměřenou pod

poru. o jmění je 1826 K. 43h. Spolek čítá97 členů, 1 přísp. a 1 čsstného. Tolik osi podáváme
do veřejnosti o činnosti a stavu našebo spolku, jehož
dalšíma rozkvětu přejeme „Zdař Bůb.“

Zprávy místní a z kraje.
Lidová knihovne v HradciKr.V r. 1900.

půjčeno bylo 3208 čtenářům 6562 svazků. Ode dne ote=
vření 4. října 1896 půjčeno bylo 10,519 čtenářům, 38.980
evasků. Nejvíce čte se v lednu, únoru a březnu, nej
méně od května do září. V lednu únoru a března

přiteno bylo průměrně 240 osobám 750 svazků a odvětna do září 140 osobám 400 avazků měsíčně,
Kemecert komorního virtnosa Fr. Ondříčka

v Hradci Králové dne 24. t. m. konaný, vydařil se
akvělo. Četné shromážděné obecenstvo bylo uchváceno
skvostnými výkony znamenitého umělce. Zvláště so
pata D dar od Resthorena a koncert D-dar od Paga
vipi-ho velice se zamlouvaly.

Ples železolčních zříremců < Hradce
Králové konal se dne 35. t. m. dvoraně Adalbertina.
Účastenství bylo vzdor nevlídnéma počasí veliké. Po
řadatelé plesu postarali se o krásnou dekoraci sálu a
p. Kadečka, hostinský v Adalbertinu se velíce zavdě
čil všem přítomným pečlivoa obslahuu, vybranými
pokrmy a čerstvými nápoji. Byli mezi účastníky také 
mnozí, kteří ještě nikdy pro různé, liché předsudky
do restaarace v Adalbertina nepřišli, ale tentokráte
te přesvědčili, že jenom zášť a nepřízeň některých
„přítelíčků“ podobné předsudky tvoří,

Spolek číšníků v HradciKrálovéa okolí
pořádá dne 18. února t. r. v dvoraně Adalbortina
přátelský večírek, spojený e tanečním vínkem. — Za
čátek o půl 8 hodině večer.

„Poslední léč.“ Jako roku loňského tak
i letos pořádají přátelé myslivosti z Hradce Král.
a okolí dne ro. února t, r. ve dvoraně Adalber=
tina »Poslední léče se zábavným pořadem. Účin
kovati budou: Panf Jančová, choť vrchního m.
ingenieura, — oblíbené Blatácké guartetto, osvě
dčený komik Sukov,-divadelní společnosti p. Ko
láře atd. Průvod piana zapůjčeného c. k. dvorní
továrnou p. Petrofovou, obstará ochotně p. Ferd.
Knepr. Na počest letošní poslední léče přednese
vojenská kapela novinku »Sen myslivce«, (mimo
chodem z dálného' Bulharska panu lesmistru V.
Johmovi v Dol. Přímé věnovanou.) Velká návštěva
loňského roku zajisté utkvěla v mysli všech ú
častníků nebot =Nimrodové« dokazali, že se znají
také pohybovati na hladké půdě parket. Pořada
telstvo snaží se seč síly stačí — aby letošní po
slední léč převýšila loňskou, neboť získané síly
dovrší požitek spojený s nenucenou zábavou
v míře nejvyšší,

Umravmělest. Na zdi bývalékollejejesnit
skó na náměstí, kde jest nyní hlavní stráž, vyskytla
so těchto dnů hnuená kresba, která činila opravdové
pohoršení mezi obecenstvem. A pod kresbon tou ně
známý ničema ještě napsal: „In hoc signo vinces lé
(V tomto zaamení zvítězíš!) na takových sarovo
stech má hlavní vína znemravňojící tisk, netřeba
podotýkati.

Sčítání lidu v území smíčoném.
Také na Německobrodsku vyvinuli Němci horečnou
činnost, aby svoji „samodržava“ proti rostoucímu
živlu českému uchránili a jeko všade jinde neštítili
60 ani zle žádných prostředků, jen když k cíli vedly.
Vobcích: Něm. Vyskytné, Hlávkově, Plandřích, Bílém
Kamení a Rounku byl ečítacím komisařem František
Siegel, rolník z Vyskytné, Němec, který svýmnezá
konným jednáním vyvolal protesty z české atrany
proti provedenéma ačítání. Zejména v obci Rounka
přesahovala. zlovůle jmenovaného ačítacíh komisaře
všechny i nejkrajnější meze. Ačkoliv čeští obyvatelé
důrazně žádali, aby jim české archy popisní byly
předloženy, nebylo jim vyhověno a nikomu nedán arch
ani ku nablédnatí ani ka podpisu, taž že za správnost
zápisů učiněných nikdo neručí, S komisařem Sieglem
úplně „samostatně“ učítal, či lépe agitoval, syn jeho,
lesní adjankt, ač k tomu nijak oprávněn nebyl. Všichni
čeští otcové udali svých rodin obcovací řeč čoskou.
Byli však přemlouvání, nucení, bylo jim hrozeno, že
budou vypovídáni, že od obce n.čeho nebudou směti
požadovatíani užívati, neudají-li němčinu. [ podplácet
chtěli, aby lid svou řeč zapřel. Nikdo však toho nes
učinil. Nieméně byla jim zapsána řeč německá 4 to
proto, že prý musí zůstati Rounek celý nemeckým.

Průmyslové museum v HradciKrálové
pořádá | letos a sice ve daech 3, 10., (7. a p>
přípalé 24 únra v kraslírný | masejní (badova
c. k. odborné školy sál č, 11.) vědy od 7. hodin ve
černí přednášky pro-živnostníky místní a okolní. Před
nášky tyto zahájí p. MDr. Ot. Klumpar úvahou o
prení pomoci v pádu úrazu, uačež následovati bude
přednáška ředitele odb, Skoly p. L. Haněla o potře
bách našeho stava řemeslného vůbec u 0 potřebě
kreslení zvláště. Vedle toho vyjednává správa musejní
o záskání vil přednášejících, mimo Hradec se nachá
zejícíeh,

Humor při sčítání lida. Sčítecíjeden
arch byl vyplněn následovně: „Poměr k majiteli
bytu“ stálo:

„Spok 'jenost s domácím pánem a panti“
Oacovací řeč:
„Mladočeská“.
Hlavní povolání:
„Dostavení v oboru povolání hlavním se do

slavím.



Postavení v hlavním povolání:
„Pomér ne mnoho, jen ole mám u míchpráciacosiuspořím,0simémam“.

Vedlejší výdělek:
„Malíř v symě písma nemá mio“.

Znalost ve čtení a psaní:
„Já ji mam, moje ji nemá, je ešlěsa staro

Dále je ten dobrý pán nepřítomen trvale a
přítomen na čas“ kdešto jeho choť zcela opáčně j
„trvale přítomna a na čas nepřítomná“ abkoliv se
oba po celý čas z doma nehnou.

U evé manšelky udal jsko blevní povolání:
„Manšelka je pradlena, ta vidělá též © simd u
Páná.“

A její vedlejší povolání: „dfanšelka, jem co
udávám.“

A kdyš byl pan B. s timto blabokoducbým
přiznáním botov, napsal na sbýrající místo v archu
ečítacím:

„U pana N. D—a 0 X- ské ulici, číslo 12
nové, staré je přebílené a já špatně vidím.

Mou úcu slavnému

J. B.— — —a
chudý malíř písma a stafír, jenom pro
moje pány od odchodupracuje pana Že
níška, pana Kostla, pana

: těm manšelka táž.
D.tasník bytový psk obsahoval následující popis

bytu:
Počet pokojů: Pěknou svělníci.
Komoru: „Malou“.
Kuchyň: „To je ve světnici“
Předsíň: „To je v kuchyni“.
Na otázku mooho-li platí činže stojí: „Westojí

sa řeč.A domácí pán neštagruje. Ma cit s chu
dim lidem.

Takový arch se ovšem má uschovat na památku |
© charaktera poslanceDr. Fr. Kloučka

„uveřejňuje p. Helvek bývalý redaktor „Jič. Obzora“
v Jičínských Novipách dlouhé „zasláno,“ které vrhá
pravé světlo na obojetnou činnost těch některých pa

"tentovaných vlastenců. Vychází na veřejnost to špi
navé prádlo, které se až dosad balilo hávem „vlaste
nectví.“ Pan Dr. Klouček byl předsedou polit. klabu
a sároveň i předsedou redakčního odboru „Jičínského
Obzora.“ Bez jeho vědomí se nesmělo nic do listu
dáti. V „zselánu“ mezi jiným čteme: „Úinnost nového
lista („Jič Obzora“) byla mnohostranná, Nebylo snad

(osoby veřejně působící, která by vorgánu politického

klubu nebyla býrala A8padena, tak že se i lidé veřejné činnosti raději vzdalovali pro terror orgánu Po
litického klubu. Z četných případů tyto ukázky: „Ře
ditel zdejšího paedagogia byl požádán o zapůjčení
nářadí tělocvičného Vámi (Dr.iKloučkem)jako starostou
Sokola při sjezdu župy. Zádosti ochotně vyhověl, ale
jiš za 14 dní byl v orgánu politického klubu předetí
ráním, že podporuje žáky uvedené faráři a že má nad
stolem podobiznubískupa Brynycha, napaden. Taková
byls. odměnaza dobrou vůli. Orgán politického klubu,
jehoš Jste přednedou, neušetřil ani Vašich kollegův
advokátův. Většina z nich byla v listě vymyšlenými

příběhy a překroucenými fakty v posměch uváděna.ebyly ndetřeny v listu ani ženy Vašich kollegův
ani rodiny jiných pánův. Vše se hodilo za politickou
sbraň. Hruhost orgánu politického klubu neznala
mezí, Dáma, o níš obecně bylo známo, de ve Vídni

pohpbovne se v českých kruzích, dcera bývalého česého poslance, vyblášena byla před příchodem svým
-do Jičína za Němka a.smýšleny hloupé klepy; vše
snesl papír orgánu politického klabu.“— A dále čteme:
„Pane poslanče! Byl Jate Staročechem, byl Jate Mla
dočechem a dle skutků radikálem a dle tvrg+ní or

u pol. klabu Jate zase Mladočechem věrným. Byl
ate jis u tří politických stran a s jednou, totiž rea

listickou Jate vyjednával prostřednictvím prof. Masa
říku.“ K tomu unad poznámek netřeba.

Přízmak deby. PoštmistrVeselskýs Hlinsko
blelá poštovního expeditora a nabízí mu celé zaopa
tření a 10 K měsíčně,

Z vikariátu Jaroměřského. V něme
ckém časopise „Das Volk“, v Duchcově vycházejícím,
uveřejněn byl 13. ledna t. r. dopis „e Kocléřova“ —
we kterém dopisovatel omlouvá nespravedlivé praesen
tao zesnulého továrníka a velkostatkáře pana Josefa
Etricha. „Pen patron praesentoval prý na fary „Ko
clélov a Rokytník) ony kněze, kterých mi farní osad
míci přáli. V případě, te by s kněší žadatelů nebyl
od bisk. konsistoře navržen Ině«, kterého by ai osad
níci byli přáli, mohli tito vysloviti přání „koho by
chtěli míti farářem a patronbyl by ho praasentoval“. —
Takovéto jsou náhledy o novém spůsobu praesentace,
které vykonány byly na patronátě p. Etrichově. Kdyby
tento způsob praesentace měl býti prováděn, pak tá
úeme ss p. dopisovatele z Koclóřova — „kdo by vlastně
byl patronem a kdo by skntečně právo praesentační
vykonával?“ A jak by si měl patron počínuti, když
by na př. polovice osadníků přála si za faráře kněze
od bisk. konsistoře odporačeného a druhá polovice
zase jiného žadatele, od liberálů nebo dokonce sociál
ních demokratů navrženého, který třeba na patronátě
ani jedné hodiny nepůsobil? — Při způsobu praosen
tece, p. dopisovatelem kocléřovským achvaloraném,
musili by kněží i nejvíce způsobilí a od bisk. Ordi
neristu doporučení dlouhá léta kaplanovati a kněší
mladí, sotva ze semináře vyčlí, praesentování by byli
i na lepší beneficia, když steroste některé obce s ně
kolika občany zašel by si k patronovi a vyslovil jménem
obce přání, kohopatroa ná jmenorati. Takto stal by
se v některé osadé tarářem kněz, kterého by osadníci
anf blíže neznali. Kam by to konečně došlo, kdyš by

pí patronorédopouštěli,abyWolfiániunásrozodovali, kdo a ve kteréosgdě má 60 státi duchovním
| sprárcem a kdyby nepřihlíšelo se při obsazování obročí
k zásluhám a spůsobilosti čadatelůva k návrhu kon

sistornímu? Pro nedostatek německých kněší jsoučeští kněší vysílání do osad aěmeckých a jeat jím ta
sápasiti « mnohými obtíšemí. Kašdý spravedlivý pa
tron ve svědomíjsat savázsán praseontovati toho knése,
jenž plní nálešitě své povinnosti, působí na patronátě
a od biskupského Ordinaristu. jest jako kandidát nej
spůsobilejší odporačen — aťje rodem Čech neb Němec.

do těchto zásad nešetří a ovlálati se dá vlivem na
cionálů, někdy i nevěrců, ten právo praesentační ne
vykonává spravedlivě, ano, právo to porašuje. Proto
sásada v dopisu „z Kocléfova“ hájená nesrovnávé 00
s právema spravedlností. Českášornalistika konala
tudíž jen svou povinnost,kdyš poukásals na nospra
vedlivé praeseatace, ješ minulého roku etaly ss na
patronátě p. Etrichově a které všelikými vytáčkami
nedají se omlavit,

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně av. Va
vřince v Náchodě v době od 16.—32. ledna 1901 vě
novali: 100 K J. M. nejdůst. pan biskup, Ed. Jan
Nep. Brynych Po 30 K: P. Karel Blase, c. k. etavební
rada v Hradci Králové, p. Radolf Grešl a chotí He
lenou roz. Šrůtkorou, velkoobobodník v Terstu a Jo
sefa Toldová, slnžke = Bakova, — 1%K daroval vidp.
P. Stanislav Hlína, zámecký kaplan v Náchodě, 10
K p. Jalins Philipp, c. k. řiditel odborné tkalcovaké
školy v Náchodě, 6 K alečna Marie Třeštíková vNá
chodě, 5 K p. Karel Kocián, majitel továrny na sukna,
lodoy a moderní látky « Humpolci a 8 X 50 h pan
B. E. Tolman, knihkupec v Hradci Králové. Veškerým
Slechetným dárcům vyslovojí se nejvřelejší díky.

Smělá krádeš. V pátek večero půl ?. ho
dině zastavil povozník J, Winter se Lhoty u Červen,
Kostelce předhospodou v Hor. Kostelci a nechav po
voz bes dohledu vešel do vnitř. To vyčíhali neznámí
slodějové, vypřáhli koně a njelisměrem ke Zběrníku,
kde v jisté usedlosti k akradenéma koni ukradli vo
sík, a aby nejeli a prázdným, vloapali se do krámu pe
kaře p. Kleprlíka a odnesli odtud sedm pytlů mouky
načeš ujeli.

Ta našo šarnalistika ! Jaroměřeký„Po
laban“ se nazývá listem „věnovaným otáském
politickým, hospodářským a společen
akým.“ Kdyby čtenář soudil, še by se obsah Časpisu

shodoval s tím, co v čole stojí, velice by se ajeNěkolik bezvýsnamných blepů, nějaká zprávička která
jiš dávno před tím všemi českými listy proběhla, asi
dvě, neb 3 „illnetrace“, ovšem takové, které již byly
jinde často otisknuty — inserty a „časopis věnovaný
otáskám politickým a t. d. jest botov. Aby ale něčím

řece se Čtenářstvo navnadilo uveřejňuje „Polaban“
ned na prvnístraně dlouhou, pohnutlivou historii ©

kacířích, kterélíčí jako lidi nejcharaktarnější, o mnoha
„lábvích skvostného vína u Augustiánů“ — o modlo
elužbě atd. Jeden nesmysl sa drahým předkládá „Po
laban“ svým čtenářům | Čte se to jako jarmareční la
mentace o hrozném mordýřetví a p. Tak si pan Po
polka předatavaje úkol venkovské šurnalistiky? Vy
padá to tak, jakoby vydával časopis jen proto, aby
mohl dobře speněšiti zbytečný papír.. «

Letní hospodyňská škola pro dívky
relmleké v Opočně zahájí letošní pětiměsíční
běh vyučovací 10. dubna t. r. 9 ústavem spojen nově
zařízený internát, kde ubytované chovanky Jsou pod
stálým dozorem odborné nčitelky. Zaopatření v inter
nátě stojí měsíčně 28 K. Školné činí sa 5 měsíců
20 K. Přihlášky mohou se ústně neb písemně kdykoli
učiniti. Hlavní sáznam koná se 3. a 10. března t. r.
Bližší adělí řiditeletví školy v Opočně prospekty, jež
na požádání zdarma a franco ae zašlou.

Komité pro úpravu usplavnění střed.
Labe pořádá v sobotu dne 2. února v král. městě
Nymbarce velkou manifestační schůzi, pod protekto
rátem J. J. Ferdinanda prinoo %Lobkoviců, předsedy
zemědělské rady královatví českého.

„as“ v pnelední době ae příliš okatě bra
třičkuje s „Osvětou lidu“, Šlechetné duše! Vědí, že
je sblišuje ono lákavé pouto v podobě šidovekých pří
spěvků. A občan Hajn také dobře ví, kde jsou kapay

ploy Kapsy „klerikálů“ probledává v novinách — aapsy šidů to jen soukromě, tiše, vědyť z těch mn
něco kyne. — — —

Od Cidlimy. (Glossyku sčítání lidu). Zajisté
bude kašdý „správce matrik“ povděčen, že ečítání
lidu jest ukončeno. Bylo s tím nejen mnoho práce,
ale také obtíží a nepříjemností, Chci některé uvésti.
Mnocížádali nenatupněmatriční výtah celé rodiny
če prý to p. starosta obce šádá, ač tomu tak nebylo
— jen svláštní výtahy branců, t. j. mladíků v rocs
1881—1891 narozených, měly ae vydávati. A nejvíce
přicházeli lidé pro výtaby v neděli, když kněz má
nejvíce práce duchovní, kdy unaven přichání s cbráma
Páně. Ano i na Nový rok přišli někteří, právě kdyš
jsem po skončených, velkých službách Božích zasedl
k obědu — a když jim vyhověno nebylo, reptuli. Nej
více nepříjemností bylo s těmi, kteří na osadě jsoace
zrození — jinde — v cizině se sdrůují. Ti šádali
obyčejně dopisnicí matriční výtah — ale poštovné
nesaslal nikdo. A jek „sdvořile“ mnozí 0 takový vý

vejtah s křticího listu (1)jsk Vám to sákonnařisuje.“
A kdyš jsem ničeho nesaslel, dole druhá dopianice
s hrozbou: „Nezašlete-li mi hned oč jsem Vás žádal,
budu Vás žalovat a ouřadu.“ „Aba —a0elnek“—
zvolal jsem a memýlil jsem se. Ze několik dní přišel
příbuzný tohoto „zdvořilého“ socinka a tázal se mne,
proč jsem výtah nosaelal, | Vysvětlil jsem mu, če
nejsem povinen poštovné někomu platit a še sni

adresa nebyla udána správně — a odevadal mu výtah matriční, aby jej sám tomu „zdrořiléma“ zaslal.
Jiný — také známý socín — žádal, abych jemu st
alal výtah celé rodiny do N. s syna 16.letéma do
V. — na poštovné ovšem zapoměl. Zaslal jsem pouze
výtah synu v N. aby jej otci doručil. vedl

některé tyto skušenosti jedině proto, aby
byle vidno lidem rosvášným, jak se nynější ovět chová
ku knězi, jak si na něho „boaká,“ domnívá-lise, še
mu kadstoneb ono musí udělat, U světských úřadů
by asi s takovou sdvořilostí mepochodil a notřa by
sei tak směle si počínal. :

Z Trutnova, (Výbuchbensina ve škole
V pátek dopoledné P 10. bodinou explodo
v leboratoři vyšší roalné školy v Tratnové ben
sin. Povstalý tím obeň byl sáhy uhasen, tak de ha
vidi, kteří následkem učiněného poplachu na místo 00
dostavili, neměli již ničeho na práci. Celé školní bu
dova naplněna byla bustým dusivým kouřem, tak do
veškeréspotro masilo i s ačiteli svými budova opastiti.

VWLušžel semřel po krátké nemoci ochrnutím
plic vážený rolník pan Jan Byšávý st., bývalý velo
saaloužilý starosta obecní iokresní. Jebo kolébka ne
stála sico v Lužci, nicmémě přece učinil z Lužce druhý
domov, x něhoš vytvořil uvou energií a dovedností
osada, jež co do krásy a úpravnosti nemá v širém
okolí sobě rovné. Ač vidíme stopy činnosti svěčnělého
v obcí celé, přece jsou to blavně tři budovy, právě
ve středu obce se nalézající, na nichž pečeť jeho bla
bodárné působnosti svláště jest vyryta; jsou to: Ko
atel, škola a jeho vlastní statek. A ta věra těžko roz
bodnouti, které že z těchto tří míst jeho obětavostí
více bylo sabraoráno. Nebo jsa výborným svému do
ma hospodářem, byl kostelu dovedným varhaníkem,

zpěrákom a nejp.lnějším návštěvaíkem, a vo služběškoly — zemřel. Jda do lesa před Vánocemi jakési
dříví na oprava Školy vyhledávat, nachladil se a uš ,
s toho nevyšel, aš 15. ledna skonal. — Zvěčaělý byl
upřímaým katolíkem a tak k ostatním vyaikajícím
vlastnostem a zásluhám přičinil také tu, že prakticky
dokázal, še pravý pokrok a katolictvím spojiti se dá.

Z Hrenova. Tkalcovské výrobní spole
čenstvo »Vzájemnost« v Hronově n. M. koná
dne 2. února svou třetí valnou bromadu.

Z Hory Matky Boží m Králik
(v Čechách). Min. pondělek, 28 jledna, byl pronaši sva
tyni takřka osudným dnem. Již v neděli večer burá
cel pradký vítr s v pondělí kolem poledne vsrostl
v děsný vichr, jenš hroznou mocí svou přes výšínu
poatnického místa zufil ©Mocná budova klášterní
sténala pod mocí děsného šivla. Tak snřila boaře
aš k 5 hod, odpoledne a spůsobila ade velikou spousta.
Celá pravá podélní strana kříšové chodby, ješ vliva
bouře nejvíce vysazena byle, byla zbořena, Nejprre
odtrbl vítr plech v ploše as 100 čtv. m. od střechy,
avinul jej jako kus papíru a vrhl daleko do nádvoří
kostela, ana, jednu plochu as 40 čtv. m. až před
hostinec p. Hoeppe-ho s jinou plochu as 30 čtv. m.
na veliký strom, který před prostranným vchodem do
kostela stojí. Ale též trámy nemohly odolati. Rozpou
taný živel hravě vytrhl silné, šolesné spony, ještrá
my se zdí epojovaly. Celé kusy krova hoseny byly
do prostřed chrámové guadoratury a padaly, lámajíce
ne, k zemi. Ano i Části sdi odtrhly ee a klenntí joví
značné trbliny. Smutný jest nyní pohled na toto pa
mátné, mnohe poutalky navštěvované mlato, které
usní podobá se zřícenině. Škoda páčí se na 4000 K.
Kóž vzbudí nám Bůh šlechetné dobrodince a jichž
pomocí nám by bylo lze, svatyní Matky Boží dů
stojným spůsobem opět obnoviti.

Z Jesefova. Dne 36. ledna t. r. správní
sou jní dvůr ve Vídní zemíti ve veřejném líčení. stíž
nosti .epořitelny města Josefova, podanou proti ros
hodnutí ministerstva vnitra, jímě byla srašena výpo
věď daná 28. června 1807 výborem apořiteloy účet
níma p. Votavovi. Stíšnost msstapoval Dr. Pacák,
účetního pana Votava hájil Dr. Bastýř.

Z Č. Skalice so ném píše: Před krátkou
dobou vyskytl se u nás nějaký vzteklý pes, který
pokousal malého eynke vdovy Hofmanové. Lékař radil,
aby hoch dovezen byl na kliaiku do Vídně. Stalo us,
ale ubobý chlapec tam po mnohých bolestech zemřel.

V Choeemí konati se měla v neděli schůze,
svolaná národními dělotky, při které přejnášeti
měl p. dr. Iška z Prahy. Jelikož ale hejtmanství
echůzí tu zakázslo, uspořádán byl zabavní ve
čírek, při kterém přec odpadlík ska si zahovořil.
Ovšem, vykládal starou, od našich liberálů, již
često slýchanou lementaci o Husovi, o kleriká
lech, o novém náboženství std. Přítomno bylo
80 posluchačů, vesměs katolíků kteří řeč
kněze — odpadlíka, byť to byly jen samé fráse,
přemrštěné plány a překrucování dějin — od-,
měnilibcuř ivým potleskem. Zvláštějeden
pán se vyznamenal. Nesl ochotně Iškovi kufr na
nádraží — ale na ulici př c se trochu zastyděl
— a proto vtáhl si beranici hluboko do obličeje,
aby nebyl poznán. lška odjel s tím blehým
vědomím že zase hodně oveč.k získal — ale
zmýhl se. Hned po jeho odjezdu začala řeč o
přednášce — a tu většina těch, kteří před chvíli
ještě tleskali, projevili úsudek, že to, co lika vy
právěl jest jen vypočteno na effekt a že to po
strádá pravého zákledu, Smutné ale jest, že mnozí
katolíci dají se ibned ucbvátiti řečí leckterého ne
douka aneb odpadlíka, že rázem zapomenou na
své katolické přesvědčení, což zajisté k jich cti
neslouží, — Dodatečné sénám sděluje, že lika ko
nati bude nyní celou řadu přednášek ve východ
ních Čechách a také snad i v Hradci Králové,
Upozorňujeme opravdové katolíky, abyse nikdy
neostýchali dáti svému katolickému cítění a pře
avědčení i na veřejnosti průcbod, aby rázné a
svědomitě bájili své zásady p oti alobé a klamu
—pak zejisté útoky nepřátelskéminou se s účinkem.

Z Jilemnice. (Krvavý zápas « cikány.) Mi
nalý úterý ukradla tlaps cikánů, která v obci Marti
nicich, zdejšího okresu, se potloukale, mnoho drůbeže,

sačeň byla n-kolika statnými občany různými předměty osbrojenými pronásledována. Při dopadůutí po
vstala mesi oběma stranami tuhé Ješ, při ktoré brá
nili se cikáni sekeramí. Byli však přesilou občanů
satlačení,načeš00dalina útěk. —
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JuliusZeysr.
Na Král. Vinohradech sesnul dne 29. ledna po

dlouhé trapné nemocigeniální básník náš JalinuZepor.Ačkoliv snémo bylo,še slavný mistr je nemocen,
bolestně překvapila celou českou veřejnost správa o
jeho smrti, jíš České umění utrpělo stráta nenebradí
telnou. Julius Zeyer narodil se dne 20. dabua 1841
v Praze a vystadovav roklní školy, vyučil se řemeslu
tesafskéniu a procestoval jako tesařský dělník větší
část Evropy. Vrátiv se s cest, věnoval se dalšíma s0n
kromému studio a osvojil si nejen všechny antické ja
syky, semitských nevyjímaje, nýbrá i jesyky vmoderní,
rnský i většinu janyků západních, ješ snel s takovou
sevrubností, do byl sto, v kronikách a staré litera
taře západní a norské pátrsti po svých epických lát
kách. Ani číuština mu nezůstal cizí. Roku 1873 stal
so vychovatelem u kolčste Valejeva na Krymu, v letě
£. 1898 konal cesty po Švédsku. R 1880 vidíme jej
umse na Rasi jskošto vychovatele u knížete Popova
+ Bimferopoli. Od roku 1881 žíl většinou v éch
v Praze a ve Vodňanech, kdeš se spisovateli Fr. Ho
citesem a O. Mokrým prožilFadn šťastných let každo
denního atyka a pospolitosti. Literárně vystoupil aš
ve zralém věku, r. 1873porídkou Dobový pták v „Lu
eníra“, jehož básnického „kraba“ záhy předním stal
2a členem. Vydal veršem: Vydebrad (1480; 2, vydání
1886); Griselda (1488), Poesie (1684); Kronika o sv.

Brandanu, hův příchod (1886); Ž letopisů lásky
řada I,-IL (5880), II. (1691), [V. (1892), Karolinská
epopeja (1890). Proson: Ondřej Cernyšev (1806; 3. vyd.
1880; 8. vyd. 1888); Novelly sv. I (1879,: Báje Šo

any, Roman o věnémpřátelství Amise a Amila (1880);
Dobrodružství Madrány, Fantastické povídky (1882);
(Gompači a Komurssati, Novelly ov. II. (1884); Ro
koko, Sestra Paskalina (1867); Jan Maria Plojhar
(1891): Stratonika A jiné povídky (1892); Obnovené
-obrasy (1894); Tři legendy o kracifixu (1695); Mael
-danova výprava, Amparo a jiné povídky (druhá řada
„Obnovených obrazů“, 1806); Dům „U tonoucí hvězdy“
(1897); V sonmraka bobů (8. ř. „0 0.“ 1808). Dra
mata: Stará historie (1888); Salamit (1886); nda
s Erinu (1886); Libašin hněv (1887); Doňa Šanča
(1889); Neklan (1803); Tři komedie („Bratři“, „Z dob
růžového jitra“, „Lásky div“ (1894); Radáz a Mabu
lena (1898. Mnohé práce jsou ještě rozptýleny po ča
„opisech a jiných publikacích (Oseianův návrat „Svě:
tozor“ 1585, Šárka „Česká Thalie“ 1887, Písně na li
ževské motivy „Květy“ 1889, Ženichůr příchodAlma
nech secesse 1896, Hustem s Sobrab „Květy“ 1898 a
v.) Není to obvyklon frásí, tvrdíme-Ji, še Zeyer byl
básníkem nad jiné povolaným, který ty nejčistší a nej
rynejší perly umění básníckého zůstavíl svému národu
na památka. Všechnyjeho práce provanuty jsou zbož
ností, jeví ae v nich něco nenapodobitelného, coš
mohlo vyprýštěti jenom z daše, planoucí obněm lásky
k Tvůrci Všehomíra, a nořící se v taje neznámých
světů, — a proto také každý, kdo díla Zeyerovyčetl
byl unesen, mocně pohnut — a dojem takový zajisté
nikdy z mysli novymisí. — Zeyer nešel vo svó lite
rární dráze cestami ušlapanými, ale razil si cesty nové"
přes výšiny závratná. Věčná budiš mu paměť.

« - Umarté. Ve Vídni zemřel dne 3o. ledna
býv. ministr-krajen a dlouholetý zápasník za
práva českého národa Alois baron Pražák.

Hudební skladatel GinseppoVerdizemřel
dne 27. ledna v Miláně, ve stáří 87 lot.

V „Lumíra“ uveřejňuječasto spisovatel V.
Mrštík své posudky o různých polit. listech které
ened so osmělily (světe dasnil) o jeho dílech něco
jema nepříznivého napeati. Ale pan Mrstík dovede
opravda „uměleckým“ spůsobem všem kritikům od
povědíti; nazve každého jednoduše oslem — a má
po starosti. Toť opravdu „umělecká“ odpověď. A „Lu
mír“ časopis pro umění a poučeníto otiskaje.

J. M. Hachar, který se považujeza prvního
literáta „moderaího“ věku, nadšený přítel p Mase
žíka atd. nerzbadil v krusích Čechů vídeňských, v
nichž se pobyboval, právě příznivý dojem. — Svého
času octnal se ve finanční tísni — a české spolky ví
deňské mu svými sbírkami pomohly na nohy. Za to p.
Machar po svém spůsobu se jim odvděčil. Vysmál s0
jejích snahám a jednotlivým opravdovým snašivcům
vynedel! -- Vyakytl-lí se občas nějaký vlastenecký
podnik, v němš právě p. Machar nebyl, jelikož jebo

podrývačná práce byla známa, — tu v perl řaděneon proti tomu opřel... . Toft jen malá ukázka zo son
kromé činnosti Macharovy. Poznámek k tomu netřeba,

Kde je pravda „Čas“ citovalv poslední
době některé výroky. kněze — odpadlíka Aug. Sme
%any © psal v tom smyslu, jakoby kat. kněšstvo bylo
ve spojení s militarismom a jakoby společenskou svo

: boda hledělopotlačiti. — Netfeba snad podotýkati, že
dle jest to druá leš a še právě katol. kněžetvo nejhor
livéji pro opravdovou ovoboda a spaavedlnost pracuje,
ale jak to knóžetvo jest epojeno 6 militarismem, postačí
nejnovější příklad: Minulý pátek večer, byl kaplan
vp. Štouráč v Břeolaví, když ss abíral od nemocného

jehoš bylprávě saopatřit přepěden pěti strášmistr„dragounského pluku Hodonínskéko a jeden « ni
tsall na něho šavli. Zasypali kněze spoustou hrubých
nadávek a vedli jej pak jako sločinco k faře. Zde

teprve se rozprohli. A vojeeké úřady v té příčině„sní nezavediy pátrání... Kdeje tedy pravda? — —
Nadšení a „kšeft“. Známýštváč, redaktor

měm. rad. v Aši, Karel Tins, vydal koncemprosince
„„velkoněmecké“ poblednice, na nichě bylo vytiskouto

„Štabopřání k svolení Sohěnererova. Dne 8. t. m. byl
Sohčnerer arolen — a hned v následujících dnech
„dostal 18.000 takových pohledníc. Pan Tins,dovedl
vykořistit nadšení avých přivrženců a vydělal ta hravě
sa několik dní usi 800 sl. — Zajímavojest, de i v

„jednom českém kiihkupectrí v Prase pohlednicety
se prodávaly. — — —

Eilonář Rotschild voFrankfartězemřel.
Dle poslední jeho vůle byl v rakvi oblečen vo scela
jednodnchý s laciný rubáš a také pohřeb konal te
bez velikého lesku. — Ve Znojmě zemřela dradlena
Ánns Chalupnická, která Bila v bídé — ale schová
vala peníze aby mohla míti skvělý pohřeb. — [ nej
bohatší šid sůstává věren svému náboženskému pobřeb
níma obřadu a dává se pohřbívati v prostém rubáši
jsko za dob babylonského sajetí. Moderní křesťané

předetikojí oo však v pohřební nádheře. jako pohané.jest klerikálnější

Dr. Leger na Javíci obžalovaných.
Vídeňský učitel Rehling podal šalobu 'pro uráška na
ctí na vídeňského purkmistra dra. Lue Obhajce
dalujícího vede 16 svědků, většinou to členůměatské
rady vídeňské, mezi nimi i náměstka dra. Strobacha.

Berlínský časopie „Die Woche“přinesl
v jednom z posledních čísel vyobrazení různých ko
ron panovnických a mesi nimi i korunu rakonskou.
Jaké bylo ale naše překvapení, když jeme na o b
rásku spatřili naši korana českou, pod
nís stál nápis: „Koruna císařství rakou
ského.“ — Taková je znalost poměrůva vývojetéto
tíše několik bodin za hranicemi.

Novoroční nadělení. Madridskáměstská
rada usnesla se, každému dítěti, které se dne 1. ledna
t. r. v Madridě narodilo, dáti do vínku 150 poset
(franků). — Tak tedy tomu jest © „tmářském“ Špa
nělska, — u nás, v „avobodomyslném“ Rakouska so
to jisté nestane.

Majitelé acetylemového osvětlení
pouer ma ečl! Calciumcarbid = něhožpůsobe
ním vody se plyn ka ovícení „ncetylen“ vyvosuje,
škodí velice zraku; jmenovitě při tlačení jeho by se
měly oči šátkem ovázati.

J. E. ndp. bískup brněnský Fr. Sal.
Baner slavil dne 26. t, m. své čedeaátileté narozeniny.
Ndp. biskup narodil sa dne 20. ledna 1841, na kněze
vysvěcen r. 1868 a ne biukupský stolec brněnský za
sedl 18. srpna r. 18893.S vděčností, s jakou jen dobrý
syn milovanéma otci odměňuje a ulehčuje starost a
všecka péči, připomíná si nyní diecése brněnská všech
dachovních dobrodiní, všeho rozkvětu katolickóho ži
vota v různých směrech, jichž za biskupování J. E:

tak hojně se jí dostalo a to neúnavnou činností,povzbuzením ij požebnáním J. E. Kdo nevzpomněl by,
kolik chrámů Páně bylo postaveno, kolik obnoveno,
kolik důstojně vyzdobeno na podnět a znaleckou radu
J. E.; kolik duší obrácených, polepšených žehná J.

E., de četnými misiemi poskytuje příležitost sepo:lepšíti a v dobrém atvrditi; kdo by nevěděl, jak ho
rlivou snahou J. E. pečuje se ve čkole o vyučovánía
výchovu náboženskou, jak spolky katolické i tisk ka
tolický za jeho biskupování utěšeně rostou a se šíří,
jak život katolický mohutní a sílí. — A proto také i
my připojujeme se k přání zbožných katolíků discése
brněnské, aby Bůh šlechetnému pana biskupa síli! a
popřál mu sdraví v těžkém úřadě Jeho, aby neúmorná
práce a Slechetná eneba Jeho koranována byla úplným
zdarem a Božím požehnáním.

Počet rolnletva v Hakenska. Dlosěí
tání obyv. s r. 1800 bylo 2,006.764 majitelů lospo
dářetví, 4,948.210 členů jich rodin, celkem 0,858.074,
Mimo to bylo při semědělatví a lesnictví 22.433 úřad
níků, 5,616.138 dělníků, 824.894 nádenníků, 35.3.3
čeládky. Nesamoststných bylo tedy při zemědělství
8,498.375 osob.

Americké vajeke na Filipinecha Kubě
dostalo k Vánocům od vlády 50 tun cukrovinek,
Někde jinde, třebas i v „osvícené“ Evropě se za to
oslazaje vojínům čivot šelesnými náramky. — —

„Pam Koerber pohořel“ volají „Národní
listy“ — sby lidi si novšímali, že jim samým hoří nad
blavon! (Čaa.)

Slavní žídé. Jak jeme jiš v „Obnově“ozná
mili, počal nakladatel Payno v Lipska vydávatí ně
mecké dílo „Hlavní ieraelští muši aženy v kaltarních
dějinách lidatva.“ Aby tato gallerio židovských veli
kánů byla úplnou, rozesýlá p. Paync na redace českých
Jistů dotazníky, v nichž čádá, aby mu bylo sděleno,
zdali se snad v tom neb onom kraji nějaký žid něčím
neproslavij. — Jeme přesvědčení, de by náš lid o
těch „sáslubách“ didů mohl mnoho vyprávěti ...
Jeme ale zvědaví, zdali do této židovské sbírky zařa

neb smýšlením, — zejména Hilener, Masařík, Herben,
Bulova, Wohbryzek, Hajn atd.

Spotřeba alkohola. V Čecháchpřipadá
na 1 obyvatele ročně průměrem asi 31/, litra alkoholu,
na Moravě více než jedmoů tolik přes 7 litrů), ve
Slezska dokonce 8:8 litrůr! Morava s Slezsko předho
nily v tomto obleda dávno Halič, ješ platívala dávno
za vlast kořalky, s přeče vykesoje jen 4-2 litru na I
obyvatele,

Provokační rehlama. Jistý bodinářs
Pulje necbal si shotoviti u vídeňské tiskárny Hanso
Dorra reklamy v podobě tisícovky, na které čteme
oásledující skandální nápis: „Wann bátt mě 1000
korany Guldene dann kennt me anf lepechi gegens
oleweil mit besky bolke. Dass wůrhets Grasemechtige|
Rosnmisch der Sprách was kůmmt'« vom Herzl?
Wanael Kralovati.“

Dělnické musenma zařizaje60v Mnichově
Budou v něm vystaveny předměty, vztehující se k do
bru-dělnictva, jako: rozličná ochranná zařísení v to
várnách i závodech, dělnické zdravotnictví v theorii
a praksi, jakož i dělalcké písemnictví.

Děstejníe!, kteří při sčítání lidu přisnalí
obcovací řeč Českou, byli dle zprár pražských listů,
od avých vojenských představených přinnceni, aby
označili obcovací jasyk německý místo českého. —
Ó slatá, rakouská „spravedlnosti |=

jek draho přišelBismarck Evropě?
Jenerál Tarr, tvůrce korintského průplaro + rozmluvě

trojchlupý B.smarck svojí politikou vojenského tarro-3

rlemu, ješ donutila všechny země až po suby se osbra=
Jiti a platiti mír ještě dráše než válka, stál Evropu
během 25 roků 125 milijard franků. Kdyby jen %,
této sumy byly věnovácy elepšení věcobecného blaho
bytu, brozící otázka uociální, která dnes tíží Evropa
jako můra, nebyla by dnos tak ostrou.

Humoká výchova. Vborlínském gymuasia,
jak sděluje „Vorwárte“, učili se boši k 16. lednu, ja
ošto památnému dni dvěstěletého trvání pruského

královatví, básničku „Malý vlasteneo“, kde poslední
eloky jsou opravda k vraždě vybízející:

„A třeba já teď malým jsem,
mám svého císaře přec rád,
a budu, až stann se vojákem,
střílet a sekat napořád.

A cfaaři kdo by cos učinit chtěl,
jej zapíchnu krátce hned na místě,
do té doby chraň ho osude,
pak potřebí není to zajisté“

A při tom všem potřeboje Vilém stále více a více —policajtů kolem sebe. Necití se býti narsdor své drá
těnné košili, již nosí, dosti jistým.

T uholmých dolech ostravskýchvydobylo
ee roku minulého 03,000.000 metr. centů uhlí. —

Busové a opilství. Na Rusibyla vydána
nová nařízení trestní proti opilství. Nařízeníta sta
noví: „Osoby, které na veřejných místech nalézají ze
ve stava zjerné opilosti, ješ ohrožojí bezpečnost, klid
a pořádek, policie odstraní « mohou dle potřeby až
do vystřízlivění býti zstčeny. Vinníci podléhají tre
stům: Poprvé vězení až do tří dnů, podruhé vězení
až do sedmi dnů neb pokutě až do 18 rab.; po třetí
vězení až do dvou týdnů anebo pokutě až do 50 ru
blů.“ Neškodilo by také u nás!

Osmdesátiletá dvojčata. Řídkéjabl
leum elavili těobto dnů bratří Kristenové, obchod
nici dřívím v Opavě. Přišedšo jako dvojčata na svět,
dožilí se těchto dnů v úplném zdraví a poměrné síle
osmdesátých narozenin.

Krutá zima. VeVídniařízenyjvouv nynější
zimě uvláštní světnice, v nichž by se žebráci ohřátí
mobli. Minulého týdne dostaviloae do těchto šestí avět

nic 63.114 osob(E10 mužů, 12.980 čen a 38.859dětí), průměrně tedy denně 9016 zimou a hladem strý
zněných. Ubožáci ti, kteří většinou zimního šatu nA
mají, byli chlebem a polévkou častováni. Doposud
v 7 týdnech bledalo ve světnících těch 640.000 strá
pených útočiště.

Jak se máme po 80 letech. Jakzná
mo, nejhůř se chrání živobytí. Kdo nemá majetek,
peplatí sice daně = něho, ale kdo má žaladek, z toho
platí však státu daň, ať je seba chudší. Kdo by
neplatil, musil by zemřít hladem, jelikož by nesměl
žádné potraviny kupovati. Tato nepřímá daň (dík
„obětavosti a plnění sociálních úkolů“ k obyvatelstvu
se strany vídeňských vlád) vynesla na př. při clech
(poplatek na hranicích z obilí, petroleje, mouky, kávy
atd.) r. 1868 26 milionů korun, roku 1898 — 57 mil.
K; daň z líhu r. 1868 15 mil. K, r. 1898 — 68 mil.
K; = cukra r. 1808 16 mil, r. 1808 60 K; z piva r.
1868 346 mil., r. 1898 77 mil. K; z tabáku před 30
lety 62 mil. K, r. 1898 62 mil. K. Na tyto daně při
apívá i ten největší chudák a proto asi tolik vyne
nly a vzrostly, bohatí lidé by se dojista stálému zvý
dování opřeli.

(Zasláno.)

P. T. dpp. bratřím spojených vikariátů:
Kosteleckého n. 0., Králického, Landškroun

ského a Rychnovského n. K.

Na volné konferenci v Kostelci n. O. dno 40.
září 1900 bylo nsheseno, aby příští konference savo
lána byla do Žamberka ku dni 14. února 1901,

Že však toho dne církev av. světí svátek av,
Valentina, kterýž v našich horách všeobecně skoro
jeko zasvěcený svátek 86 slaví a tím my horští da
chovní i ve spovědnici zaměstnaní jsme a slačby
Boží slonžiti musíme, nebylo by nám lze, nebo ne
snadno ku schůzi tó so dostaviti. Proto, uradivše se 0
tom, aavrhujeme, aby budoucí volná konforence Žam=
bereoká v úterý velikonoční,dne 9.dubna 1901se
konala. Prosímmilé dpo. bratry, aby mi jiná snad mínění
svá laskavě v čas sdělili, po případě látku ku kon
ferenci a referát evůj ponavrhli. Program so svým
časem oznámí,

V N. Rybné, dne 23, ledna 1901.

Jan Křt. Šrámek,
tajemník vikariátu Rychnovakého n. K.

předseda.

(Zasláno.

Nový podmík. Velká úmrtnost dětí v prvním
roce stáří jest všeobecně známa; nejvíce dětí umírá
ve stáří od 1—6 měsíců; úmrtoost dětí v tomto stáří
jest třikrát větší nežli úmrtnost dětí v druhé polovici
prvního roka. A ze tu0 živě narozených dětí zemře
v prvním roce více než čtvrtina.

„Ptáme-li as po příčigě tohoto hromadného umí
rápí dítek, řeknou nám lékaři smutnou pravda, de
ve většině pěřípadůnesprávný zcela pooh y
bený způsob výšivy dětí bývá příčinousmrti.

V rodináeh, kde sociální poměry nedovolují vsíti
kojnou a matka sama kojiti nemůže, bez rosmyslu
sáhne se k mléku krarskéma zředěnému či nezředě
nému, které jest pro kojence těžce stravitelným a mimo
o obsshuje mnohém méně tuku neš mléko ma tcřké



Kasein kravského mléka nesráší se působením
šťávy žaludeční v jemných vločkách, nýbrě ve velkých
hrudách o snadno zaviní porašení trávení ee všemi
neblabými následky. Tyto stinné stránky výživy dětí,
kravským mlékom nedají se odatraniti ani pečlivým
aterilisováním mléka pomocí Soxhletova přístroje, ne
hledě ani k tomu, še manipulace s tímto přístrojem
je dosti obtížná a vyžaduje mnoho čásu. ©

Ještě škodlivější jsou různé dětské moučky, po
dávají-li se dětem v prvních měsících stáří, sčkoli ne
zřízenou reklamou i za nábradu mléka mateřského
bývají problašovány.

Již ode dávna byly konány pokusy učiniti mléko
kravské pro kojence stravitelnějším, modifikovati jeho
chemické složení, aby se stalo podobnějším mléku ma
teřskému. Rozhodný krok ku předu nčinén byl v tom
to směra návrhem prof. Biederta, aby zvláštním
praeparováném mléka kravského, zejména jeho rozře
děním a přidáním sladké smetany v určitém poměra
byl učiněn kasein kravského mléka snáze ztravitel
nějším a obssh tuku se zvýšil v témě poměru jako
ve mléku mateřském. Ve své praxi domohl se prof Bie
dert s touto t. zv. eměsí smetanovou výtečných
výsledků i u dětí těžce nemocných. V našich dobách
platí Biedertovu směn za jednu z nejlepších náhrad
mléka mateřského a vyrábí se pomocí moderních strojů
ve vzorných mlékárnách, které se podvolily osobní
kontrole vynálezce.

Také mlékárna J. 0. brabě Harracha v
Mokrovousích vyrábí Biedertovusměs spůsobem
naprosto dokonalým, jak eám vynálezce nejednou po
tvrdil. Aby skutečně naléhavé potřebě bylo vyhověno,
ařísen byl sklad storicovaných dětekých
mlék touto mlékárnou vyráběných vHradci
Králové.

Doufáme, že nade pablikum dovede oceniti velký

význam nového podniku, který saslaboje úplné důvěrya všestranné podpory. 

"Tržní zprávy.
V Aradci Králové, dne 36. Jedna 1901. 1 hl.

pšenice k 13-00—13-60 žito k 1230—1260, ječmera
k 890—960, oves k 620—5V5, proso k 0:40—10'00
vikve k 10-40—1250, hrachu k 1900—21'00, jáhly k
19-00—00:00, krap 24:00—28-00, bremhorů k 4:40—2 80,
jetelového semínka červeného k 84*00—104:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, máku k 2300
olejky k 00:00—00'00, lněného semene k 19-00—32:00
100 kg. žitných otrab k 12:00, pšenič. otrub k 1100.
1 kg. másla k 240—2-72, 1 kg. sádla vepřového k
1'60—1-76, tvarohu k 0-32—0:86, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 000—0'00,- jeden hekt. cibule k 3:60
jedna kopa drobné zeleniny k 1-20—200

Listárna redakoo.
a 1 b. Myšlénka jest dobrá ale vypracování

nedostatečné, Žádáte, aby bylo uveřejněno beze
šiměny; tím by se ale katolické věci neposloužilo a

dobrý Váš úmysl by vyzněl na prázdno. Sděltenám
laskavě bližší adreeu; oznámíme Vám další dopisem.

Jos. H. v P. Fenilleton o Sienkiewicsovi byl
před krátkou dobou v „Obnově, uveřejněn.

S. Š. Dvůr Kr. V Kroměříži na Moravě.
Hronov. Došlo pozdě. — Bude v příštím čísle.
Kněz v markrabství. Buďsi. — Další adělím

dopisem. Pozdrav!
, Vídeň. Některou neděli v březnu. Thema:

„Úkol českých katolíků v Dol. Rakousích a budauc
nost jejich snab.“

Pardubice. Koncem února.
Praha. Bado-li možno ano.
Vldp. Z. Odkládám zatím ne dobá pozdější ;

až přijedeš, adělím Ti další. — — —

Prodá se dům
(právováreční)

v Hradoi EcCrálové
v jedné z nejživějších ulic, třípatrový, se 3

krámy, v dobrém stavu se nalézající

OW- za výhodných podmínek. "OW
Potřebí jest předem zaplatiti menší částku,
načež další po ročních splátkách. — Bližší

sdělí redakce t. L

RARRNNNNÁKRKKÁÍNA
Dokorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. En.

Staré náměstí čís. 72.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

tronátním úřudům
pro malby chrámů a po

zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobísen v barvách i kresle
ných, dle zaslasých malých podobizen,

se jichž eprávné provedení se ručí.
Omy co najmírnějíl. 309

Plány na malby kostelů vypracují na
ání ve všech slozích u přilodo

nými rozpočty.

KNRRNRNNNINNINNINNI

KNRRRRRNNNNRNNNNNNNE

Sbírejte upotřebené

poštovní známky všechzemía různých
drubů i ty nejjedno
dušší,ve prospěch chu

dých hochů, kteří se chtí věnovat atava kněžskému.
Za to každý dostane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány buďtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
genu (Vorarlberg).

XXX
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

mezzanin.

0X

Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradci Králové
sv.-Janské náměstí č, 77.)

doporučoje ctěpému obecenstvu hojně zásobený
uklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné atolní ná
činí z nového a čínského atříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky ee přijímají a levně zhotovojí, těž

veškeré správky hodinek se vyřizují.
(EB*Věc za levné ceny. "IM

Staré skvosty se kupuji a vyměňuji.

Bursa práce v HkadciKrálová
Stálá a řádná místa obdrží: Dělník

zámečnický který se vyzná v práci na kolech;
dělník který se vyzná v kování oken a
dveří a jeden dělník obuvnický. — Nadotazy:
dvojitý kor. listek. — Kde, sdělí

Jos. Polák st. o Hradci Kr.

Parls, expositlon 1900,
Grand Prix avec Medaille dď 0r:

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela fúrma

JU.. Jos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě 

za koňak a likéry.

b jovárna vyrábí vše jen teplou cestou anabízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabíoku, punše 

©rumy, nejjemnější likéry a Šampaňské víno.
Též v Berlímě obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille.

PTONÁJE SÍATŮJ.
Patronátní úřad v Častolovicích zadá

veřejnou dražbou,
konanou dne 10. února t. r. o půl 4. ho
dině odpolední v kraběcím důchodě v Ča
stolovicích, opravu kostela, farní budovy
a rozšíření hřbitova ve Voděradech,

Páni podnikatelé mohou též písemné,
zapečetěné, vadiem 1200 korun opatřené
oferty do 9. února b. r. do 12hodin vpo
ledne u patronátního úřadu složiti.

V podmínky a rozpočet lze nahléd
nouti u podepsaného patronátního úřadu
v úředních hodinách.

Patronátní úřad v Čnstoloricích,
dne 15. ledna 1901.

Patronátní komisař: .

Václav Malý:

Vyznamenán na výstavě v Hradol Kr.
r. 1904 zlatou medailí a diplomem.ie—

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesněa solidně na základě dlou
holetých zkošeností, ruče za nejlepší olalahu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva, znameném
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.bbběěht

bb

panské plesové košile i náprsenky.

INá by tek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. -- Celé garnitury. Pérovky

Ludvík Knepr
w Hradoi Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).(Záclony, Žíněnky.



v Hradci Králové. E
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Prof Dra.Biederta k
přírodní dětskémléko %*

vyrábí pod dohledem vynálezce vo velkém

J.O.hraběte Harracha
mlékárna Mokrorousy.

Mléko to jest ode všech lékařských antorit uznáno za nejlepší výživný
prostředek pro malé děti, které buď scela nebo částečně mateřského mlóka

postrádají. .
Podává se v pěti různých směsích sterilisované a k pití jit připravené.

Možnost výběru dle stáří a zdravotního stavu dítěte jest hlavní před
ností tohoto jedině osvědčeného dětského pokrmu.

Výroba odpovídá veškerým požadavkům hygieny.

Sklad a prodej u psna Jesefa Růšlěky, pokařea krupařev Hradci
Králové, Malé náměstí čís. 12.

wap“DOPLESU U
odporučuje

| křestanský „bazar Čupr“
svůj bojně zásobený sklad

nejnovějších vějířů, rukavice,imit. šperků, blůz, Iakovaných dámských
střevíčků po 2 ul. 40 kr.

Nejnovějšíbílénákrěniky, košile, límce, manžety, náprsenky, ponožky, čochy, škrabošky, umělé květiny atd. — Tombolové předměty po 12b.

Umělé květiny, cotillony 100 kusů 15 K. Spolkům zasýlám franko. —opeslelní odděleníŠněrovaček v každé velikosti, fagona nejnovější a nejlepší. Zaslání míry stačí
pouse přes pás na život.

Frant. Čupr v Hradci Králové,
Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialy.

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4“,srážky!

Doporučuji přesně dle cirk. předpisů neb v národ. slohov. vyšívání shotovené:
Mešní roucha, pluvlaly, dalmatiky, vela, nebesa, p školní I spolkové, korouhve,

koberce oltářní, vy , rechetly ©nitěnými ky; monstrance, kal , pacHikaly, oiboře, svícny, lampy oltářní, idelnice, lustry, techaloky pracevané kří
. žové cesty a oltkřové obrazy od nejlepších akad. m «

SPECLALIT A: V ohnizlaceníkallchůneb ciborlídle ornamentu:1krát

v ohni10zl., —2krát v ohni13zl., - M pána Sráv okasol i ostatníchnádobposv

SPECIA * Pro chudé neb Úliální ko
SPEGIAUITA: sely zasílám5 mešních
rouch s příslušenstvím barvybílé,čer
vené, fialové, černé a zelené, celé s hedráb
ných damašků, clacé zlatými neb hedvábnými

poremí. fímakého střihu. 56 kusů v cesa 69 ul.

SPEGIALITA: Pro méně majetné kostely
———————= zasílám: 1 iný para
ment tj 1 kasule, * dalmatíky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, celé s hedrábného
damašku, clacé alatými neb hedvábnými por
tami, římského střihu v cen 75 al.

ORP>Illnstrované cenníky zdarma a franko. “jij

| Š3 Nejstarší vlastenecký velkozávod parameniní založen r. 1810. >šš JOSEFNEŠKUDLA,:;::
s 8 ©.a k. dvorní dodavatelství sč

šá| v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy). © |=

Hetováparamenta zasýlajiso na ukázku,kdyžudánepřibližnácena abarva.
OP“ Mnohotialoodporučení= oslého Rakouskai Ameriky.“jij

Pan Josef Neškadla v Jabloaném nad Orlicí.

Nově dodaný smateční apparal, pravým zlatem a hedvábím vyšívaný dle vzoru čís. 90%naplňuje
knádého úžasem, kdoá dokonalou prácí tuto, vynikající avoji nádherou elogancí s zvláště na bohatostí tu
Jernen cene, usřel. — Obnos 600 sl ponkázán Vám bude v roce 1899.

Jesel Felta, děkan.V Čáslavi, dne 24. iíjns 1808.

Z veškerých cen illustr, cenníků němec. firem alevuji 5*/, soouta!

VON, DATŮŮÍ ie k;
oloh různých světlo

hly atd. jsou výhodně na prodej u

v Hradol Králové.

O
Ouperfosfáty

animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,

zaručuje nejrychlejší výsledek nej
větší výnoenost.

Nevyhnutelné k jarní setbě,
nedá se jiným foaforečným hnojivem spo

lehlivě nahraditi.
Dále:

Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro koloviny a obilí.
Poštornskou sádru snperfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov,
chlávské mrvy, plcní vápno,

dodávají s přesnězaručeným obsahem, 
všude soutěže schopné:

Továrna na v Břecjaví.

uměláhnojivaÁ SCHRAM Poštornéa kyselinu af- a Lásko u
rovou u Rostok.

ÚstředníkancelářW PRAZE, Jindřišskéol. 27.

Oltáře, sochy aj. |
ve vkusném a levném provedení

přemě dlepředních „žvních o každém slohu

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský asochařský pro

prácekogtelní 9
v Syohrově (Čechy) založena roku 1858.

Fotografiea nákresyu velikémvýběruas přází
nd hlédnntífrankozašleme. kw

Nejlepší odporučení|! | Plány a rosprěty se nedělují
Provedeno ko 800 oltářů.

W Worgana.$| Statek
Pesoruhodná novinka pre| k němuž patří 45 korců

pázy maobleky v barvě | dobrých polí, táhnoucích
moderní. se v jednom kuse hned

Metr zl 4—, odstavonía5kordjakj řís! 

Na úplnýoblek3 metry. ktvíma úplnýmnažíse
ním i s letošní úrodon
hned z volné ru
za hotové na prodej.
Stavení kryto je břidlicí,

stodolatalkaní; stavba. nová.

Vzorek této látky, jekoš
i bobatý výběr moderních
drubů na obleky, avrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlédnotí

franko zašlou. Bliěší správy podé:

"Jak Černý,
Iník v B ů p

rolní ohaoe P- P

Ed. Doskočila
v Chocmi.

nabízí

Pranilškí JIDOUK

závod terbářský a umělé truhlářstvív Slatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.



čo6,|VELni |
Lak nebo lák?

Y novějších dobách píše se o tom, že by
bylo zapotřebí, aby český pravopis byl opra
ven či raději tak upraven, aby byl lehčí, aby
se tolik obyb nepadělalo. Zvláště by měli prý

odpadnoutl ty rozličné Šeky nad písmeny.To taky zdržuje při psaní. Má-lige některá
samohláska vysloviti dlouze neb krátce, to by
se poznalo ze smyslu. — Přemýšlel jsem o tom,
ale sbledal jsem, že by z toho pošlo rozličné
nedorozamění. Tak n. p.jsem četl minulý tý
den, jak nebožka anglická královna trestala
evé děti. Jedna její dcera, když byla maličká,
vběhblado kuchyně, sáhla do nějaké nádoby

„a potřísnila tvář jedné staré děvečky — la
kem. Zda-li tedy. Jakem, kterým 8e n. př. na
tirají podlahy anebo lákem z okurek, což by
ee do kuchyně lépe hodilo? Muoselapak přede
vším složebnictvem děvečku odprositi a svou
„knssičku“, v které avó úspory měla, děvečce
darovati. Při nynějším pravopisu není nedo
rozumění možná, lak je látka E natírání a
lák je dle samého Jubgmana voda z nalože
ných okurek. Tak jsem totiž shledal v Kottově
slovníku. Ale to by pro člověčenstvo nebylo
tak důležité, čím ta královská dcerka tvář
děveččinu natřela. Ale jiná velice Aůležité
následky měl by ten nový pravopis. Tak bych

jistých pánů je.lak nebo lák. Tím více bych

přišel do rozpaků, když bych hlubší o svoboomyslnosti konaje študie na to přišel, že se
na ta svobodomyslnost hodí oboje. V lidové
mlově shledáváme, že se místo lháti, bala
matiti říká „lakýrovati“ či vlastně lagýrovati.
Čech totiž rád k mění v g; tak n. př. slýchám
velmi často slovo radigál.
svobodomyalnost lagýraje, to je jistá věc. Tak
n. př. je jistá země, kde svobodomyslnost při
slibovala, že si promlaví s králem a že náro
du vymůže koranovaci, rolníkům, že stát pře
vezme jejich dluhy, neštadovaným slíbila ově
ta, dělníkům nebe na zemi (Grégr — pozn. red.),
chodým rozdělení velkostatků atd. atd., ano
ani ua nerozomná hovádka nezapomněla, těm
totiž slíbila lacinější dobytčí sůl. A dnes?
Dnes se na tu svobodomyslnost rozhněvali
tak mnosí rolníci, že prý je „lagýrovala“. Ná.
rod pak ve svém celku — nebo vlastně vět
Šiva voličů městských — nechce to říci na
blass, Ale mělo-li by se do duše národa na
hlédnoati, muselo by se obzvláště na jisté
velké noviny bezky znale napsat, co jistému

vi, který © Americe po svóm návratu od
tamtad báječné věci vypravoval, kdosi chtěl
napsat na byt: „Zde sedobře lagýruje“. Dnes
je jistá věc, že národ byl pořádně oalagýrován.

enče není nikoho, kdo by ta priocesku — tu
evobodomyslnost — přinutil, aby národ od
prosila a svou kassičku ji dale. V tom obledu
je to naopak. Do kassičky tak mnohého svo
bodomyslného pána přidal — národ, obzvláště
pak stav rolnický.

To je tedy o tom laku. Ale o léku by
se dalo též všelicos vypravovati. Tak n. př.
ptal se kdeně vesnického výrostka: „No Hon
síku, jak pak jsi ušil pouti?“ — „Ale zname
nitě. Koupil jsemsi dvě okurky, takové ty
veliké, šluté „© jádrama“ a žejdlík Jáku mi
přidali“. — Mívám prý ostré péro a Obnova
byla svého čase kárána, že je „agrossiv“, ale
jaké pomoc, „když je to pravda“, že českému
národu ta svobodomyslná| politika noho
lepších časů neplipravila. Co se tam do té
Vídně svobodom pási poslanci již napo
tovalil A psk jel užil té pouti?
Alo zoamonitě! Tabové ty veliké žluté okurky
s jádramá — tak to holé šivobytí, co « těch
polí vytlačeme — to sám přejí — a nějaký
ten žejdlík s té vídeňské rovmoprávnosti vy
prýštilé vody, tobo léku, 00 se po jarmarce
se soudku okurkového ma máměstí našich
městeček vylévá, kdyš o něj nikdo vío nestojí,
to nám přidávají.

Ale mlčte — vědyf ono to je jinde taky.
Vádyt on Wolf ty německé měšťáky a rolníky

V Hradci Králové, dne 1. února 1901.

taky lsgýroje. Možná! Ba skoro to věřím,
když slyším, jak mnoho již dostal do kassičky
od lidí, kteří by lépe udělali, kdyby svým
dětem podomácku kassičky zařizovali. Ba má
Be za to, že je Wolfiz Pruska placen. Že seo
ty pokladny taky jedná, to naznačil jedenkrá
te tratnovský pan starosta města Rauch. Po
vídal kdysi, o národnostní věci ať se pan
Wolf stará a od obecního hospodářství: Hišade
weg. Race pryč. Naplnilo mne to velikým ob
divem, že by v tom ohledu nebylo mezi Němci
a Čechy nižádného rozdílu, že by se totiž
muselo na jistého drahu pány — ať české ne
bo německé — volati: Hánde weg! Ruce pryč
od kass! Ale nabyl jsem tím poučení, že čím
více křiku proti náboženství, tím větší zběhlost
— v lagýrování lidu A tím větší nechat sá
bati do vlastní kassičky. Když jeme začali vy
dávati Obnovu, předpovídali nám, že jsme je
nerálové bez lidu. Inu, je pravda. Museli ti,
kteří o zechování náboženství usilojí a proto
Obnova založili, do svých kassiček sábati,
ale Obnova žije, kdežto Radikální listy zahy
nuly, jelikož páni — jak se chlabili — byli
jenerálové s lidem, sale bez kassy. A bez té
to nejde.

Na něco však nesmím zapomenouti. Ne
so ta o natírání vůbec, ale oné děvečce

dla princeska — tvář.
Proč jen se natírají tváře? Jen z dvojího

edu. Buďto, aby tvář vypadala hezčí, anebo

V Úetl tyhle dny, že v Praska při
dvoře a M-vlády nepomýšlí na zabrání Ra
kouska. by prý tim seslabeno protestact
ství rozhnožením katolíků, ale i němectví roz
množením Slovanů. To prý jen tak ti nižší po
litikové křičí o „všeněmecku“. — Ale jen je-li
tomu tak, není Ji to natlrání tváře líčidlem,
aby ta berlínská slečinka byla hezčí, není-li
to lakýrováníRakouska?

Osklivější pak že se tvář natfráním dělá,
ta pro důkaz nemusíme daleko. Naši, českého
národa, tvář, ustavičně lakem natfrají, abychom
Vídoi vypadali šerední, vlastizrádní a směšní
8 tou svou korunovací. Je to opravdu bolestné
pro národ tak věrný, který tolik ztráty krve
a majetka utrpěl — pro Rakousko! Jen tak
děvečkou.z kochyně máme býti, které zpopná
princeska růže Jakem na podlahu natřít tvář,
aby byla zabanbena a Šměšná Ano do nějaké
kuchyně Rakouska k živení panstva strkají
český národ, aby jen děvkou byl a oni pano
vali. Ó kdy přijde doba, v kterou objeví se
moená osobn a donutí zpapnou lakýrnici, aby
odprosila a čest nám vrátila? Kdy pak pře
staneme na úkor svého vlastního blahbobyta
naplňovati pokladny jiných, kdy pak vydána
bude nám pokladna, která nám náleží, abychom
si za to pořizovali potřeby své?

A ještě někdo jiný tu jest, kterému se
lakem pro podlahu, lakem pomlav a špinění
zobavoje tvář, ba i eměšnoa Be činí. Je to
víra otcův našich, je to církev. Co všecko n.
p. v Neue freie Presse se smělo vytisknopti 0
náboženství, co všecko eměli namalovati Šípy,

aby církev byla směšnou učiněna, jakým lakem
z0 plkFr její tvář leckterý pastor dlevzora Šádkova! V jak mnohém státěje jistým
pánům víra děvkou z kuchyně, která si má i
zobavení tváře nechat líbitil A jak v mnohém
státě stojí o statek její, na místo aby navrá
tili, čím = jejího majetku si hleděli naplniti
kasy své! A nikoho není, kdo by, jako k tomu
přinucena byla anglická princezna muteřskou
a královskou tnocí, zadostočiněnízjednati chtěl
víře zneuctěné?|

Ale kde stní dcerka domácí děvečky eni
žovati, tam se rodiče na ní Špstné dočkají ra
dosti. Brzo potom vzdoruje, poslušnost a úctu
odpírározhejčkanápanenkai rodičům,kterým
nezůstává na konec než ponížení jejích, než
bolest a sármatek jejich a častokráte mosí
k otécm důvočkon takřka být matka výhejčkané
dosrky sté.

A není to
dnes? Komu b
špiniti tvář

odobně v maohých státech
e 5. p. ve Franoil dovoleno

ve po oslé století? Je to

Jmserty se počítají levně.
Obnovavychásí v pátek v poledne. | Ročmk VIL

„freimaurerie“ — zednářstvo nekřesťanské neb
odpadlé! A před kým se třese a komu otročí
dnes Francie? A kdybych od Francie šel
blíže k nám, způsobil bych třeba u jistých
vyšších mrzutost. A tak to ponechávám čtená
řům samým. Ale tolik jest jisto, kde se smí
tvář církve natírat Jakem špíny, tam se stát
ocitaje— vláka ...ADK

Dopis z Prahy.
V Praze, 31. ledna.

O neúčasti professorů prašských českých vysokých
škol v českém veřejném šivotě. — Stíměnost in
telligence nad jádrem českéhoposelstva do říšské
rady. — Pan Dr. Tomáš Černý a starý prašský

didovský hřbitov.)

Jak jsme své doby na těchto místech
uvedli, nesou kruhy pražské intelligence velice
těžce, že professoři českých vysokých pražských
škol v míře velice jenom nepatrné účastní se
veřejného rachu a života českého. Předpoví
dali jsme, že svým časem nastane proto v če
skéveřejnosti oprávněnýúdiv,neboťtatoab
stinence nejpřednějších českých vědeckých
vrstev nese velikou vinu na neblahém všeo
becném zbahnění českých poměrů za přítom
ných dnů. Pánové z university a z techniky
na místě, aby se pokrok národa skotečně zna
menajícím proudům stavěli v popředí, aby je
vědomostmi a zkušenostmi svými prospěšně
regolovati a řídili, hezky uchylají se V po
hodlné zátiší, z něhož pronášejí leda zdrcující
kritiky, ponechávajíce duševní representaci

vysokých učení pana pre Masaříkovi, kterýpřed cízinou snad jediný českého ducha „ro
presentoval!“

Kdežto němečtí professoři pražských vy
sokých škol bledí hráti ve všech směrech dů
ležitou národní roli, byl z českých profesor
ských krahů vysokých škol jediný prof. dr.
Jaromír Čelakovský, kterýž se po leta expo
nova) tím, že byl skotečně zasloužilým staro
stou „Ústřední Matice Školské“. Lze ovšem
namítnoati, že během desíti let stali se dva
profesoři české university ministry, totiž dr.
Kaizl a dr. Rezek. Rádi aznáváme, že nepo
píratelně důležité a prospěšné toto faktum
může býti chloubou české university, avšak
na druhé straně bylo ze strany vysokých škol
nemalou chybou, že jmenovaní pánové byli
ve příbojích politického a parlamentárního
života ponechání 'od svých kollegů osamělí.
Jak prospěch české věrni mobl jinak vyhlí=

žeti a růžověji do budoucna patřiti, kdybypoboku českých ministrů stála řada odborných,
vědeckých autorit, kteréž by v českém po
selstvo adávaly dobrý a správný ton| Zajisté
že by bylo nedošlo k těm zmatkům, k té bez
programnosti, k té bezhlavosti, s jakými dnes
české poselstvo ubírá se do Vídně, jsouc slabé a
nohonosíc se vůbec žádnou váhoo oproti vláděa
oproti Jiným politickýmstranám. Ideálya dobrá
vůle, na nichž českým poslancůmzajisté neschásí,
mosí býti opřeny také o možnost, aby slova jejich
nebyla řečí mluvenou do větra, ale aby stála
na základech pevných.

Vzdalování se professorů českých vyso
kých škol veřejného života vůbec, aa mnozí
z nich ve svých zátiších ani vědecky neprá
cují a jenom si hoví, začíná vzbuzovati neli
bost oa všech stranách, tak žo v posledaí době
několik listů skoro současně k tomu 8 roz
hořčením 'pvukazuje. Ano, jest to skutečně
povážlivý a smutný zjev! K tomu se dá ovšem
namítati, že vážný muž dnes ve veřejnosti vo
ličetvem vítán není, když by vážně chtěl mla
viti a vážně jednati. Avšak k tomu byly pře
devším naše vysoké školy povinny, aby se
v čas a stále neunavně 0 to staraly, aby v če
ské veřejnosti Štvanice, všední rach a -tluch:
nevítězily, ale aby lid veden byl vážně a vč
ceně ku předu. .
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Slunce tvó nechť v míru svítí
na Rakousko blažené.

Bylo to jedenkráte v létě, kdyš jsem do
dělával první polovici gymnasia doplniv krátce
před tím čtrnáctý rok „požehnaného“ života
svého. Bylo to před školní písemní prací z
češtiny. Pan professor vstoupí oznamuje
úkol: Vyličte východ slunce zu letního jitra.
Sotva to dořek!, zdvíhá jeden malý té třídy
učenec rako a povídá: Tohlejá nemohu vy

pracovali. A proč? —táže se pan profeesor.Á jsem v létě nikdy slunce vycházeti nevy
děl. Ale námitka ta nestačila, pan professor
velel, že masí líčiti, čili básnicky v pěkném slohu
popisovati přece.

Na tuhle událost jsem ei vzpomněl, když
jsem poslední úterek četl práci J. E. pana
ministra Kůrbra s názvem: Trůnnířeč. Těžký
to je úkol popisovati východ slunce za latní
ho jitra, když člověk jak živ dříve nevstal,
než v šest hodin Ale ještě těžší úkol jest
sestavit oslovení poslanců při začátku řišské
rady tak, aby všickni věřili, poslechnoali pana
ministra, že vychází Rakonsku konečně slonce
míru. Nás Čechy tato nejnovější práce vlády
rakouské — řekněme to zrovna — opět velice
zabolela. V trůnní řeči totiž učiněna zmínka
o otázce jazykové, a povídá se, že se vláda
o tu věc stará. A nic není řečeno o tom, že
se o to stará na základě státních zákonů, dle
nichž všecky jazyky, jimiž národové rakouští
mlaví, jsou rovnoprávny. Za to všuk pan mi
nistr napsal, že vláda má za avou povinnost
jednotu řeči v jistých sférách (snad oborech)
státní správy, jako prý staré a osvědčenésařísení

"nedotknutousachovatil
Sama „Politik“, list, který i když s od

půrcem jedná, slušně a šetrně píše, praví, že
o tomto vládnímprojevu český národ tvrdé
ezpráví, kteróho 8e mu od zrušení jazykových

nafdzení dostává v tomto okamžiku bolestněji,
než kdy jiady před tím cítiti bude. Adokládá:
Dokavad jazykové poměry v Čec spraved
Jivě upraveny nebudou, že na radostgou ocho
tu a práci poslanců našich na říšské radě ani

pooyelé nelze. A my masíme 80 přiznali,nám Politik zrovna ze srdce mlaví. — Ne
boť opravdu za srdce nás to vzalo a pravili
jsme si: Čím dál tim hůř! Dříve se o rovno
právnosti jazyků národů rakouských aspoň
mlavilo, nyní 6e to slovíčko už ani říci uesmí!
To že má býti to líčení východu slonce míra
nad národy rakouskými?i My Čechové jsme
už — jak se zdá — odsouzení k tomu, aby
chom ei dělali šibeniční humor (veselost).
Dopřejme si ho tedy i po této nové ráně,
kterou nám ve tvář i verdce zasadila němec
kých výstředníků zpupnost. Ano dopřejme si
ho, — toho butnorn — jiného nám beztoho
skoro nic nezbývá. A proto napadá mi jivá
událost se sluníčkem, které jsem kdysi svědkem
byl. S důstojníkem — starým pánem — jde
slečinka za podzimůího již podvečera a povídá:
Papá ( — tati — ) proč pak je dnes slunce
tak veliké? A papá řekf: Ale vždyť to je vy
cházející měsíc. A tak se mi zdá, že i v té
přetěžké úloze, jíž muse) pan ministr Kó:ber
podstonpiti, stála se osudná mýlka. Má to být
vlance — nějaké veliké slunce — a on je to
měsíc; — měsíc, který se chystá osvěcovati
noc Rakonska. A měsícem tím jest to oproti
nám Slovanům ano i proti Rakonska to vždy
jen bledé a studené světlo — Pruska. Mermo
mocí má býti Rakousko státem německým,
Ale jak dva státy německé mají za věku na
čeho vedle sebe žíti, oa to 8e nemyslí, Vždyť
je to věk, v kterém se věnde ukazuje asaha,
aby se kmeny téhož jasyka v jeden stát sjed
nocovaly. Tak povstala „Italiauna“ to jest
jednotná, a zbytky Italiánů v Rakousku nazý
vejí se Italia irredentu —Italie nevykoupená,

to Jestpod cizím jhem ještě trpící, která jenku království italskému vysvobozena býti
může. A. tak bude Rakousko německé vždy
Germania irredenta, Německo nevykoupené.
Jenneněmeckýstát vedleNěmeckanebude drážditi

V Hradci Králové, dne 8. února 1901.

světoznámý dobrý žaludek pruský. Rakousko
musí.v národnostním ohledu vedle Německa
býti jakýmsi Švýcarskem,totiž zemí, v které
8 jinými národy bydlí Němci, ale jsou dohro
mady státam ne výhradně německým. A tak
tedy opravdu jest zapotřebí, aby se co nej
dříve — jako v našem příkladě, — nalezl nějaký
otoovský rakouský patriot (vlastenec) a té
slečně — té Vídni — řekl: Ale vždyť je to
vycházející měsíc; vědyť je to začátek noci
a smrti Rakouska. A otose přece té německé
straně jedná, které se tolik ustnpuje. A jest
liže ee u těch, kteří prý jsou nad jiné ra
kouští a císařští, jedná o zavedení němčiny
jako etátní řeči, není to jen tak péče o Ra
kousko, ale o němčina. Dejme si příklad.
Jednoty řeči jest prý třeba. Dobrá! Udělejme
řečí ton jednotnou jinou, než německou, a
hned povstane křik, že to je smrt Rakouska.
Ale vždyť máte jednota řeči, kterou jete chtěli.
„Áno -- ale není to němeoká“. — To je tol
Vyslovili jsme jedenkráte jako skrovný náhled
svůj —Je-li té jednotnosti řeči tolik třebm
— budiž to latina. Víme, že nepronikneme tak
hned s tímto náhledem. Ale jisto jest — že
by tohle ustanovení jedním rázem všecken
ten křik národnostní v Rakousku nmlčelo.
Zřiďte střední a třebas i měšťanské školy tak,
aby se veliká část občanů — budoucích to
úředníků i poslanců — naučila latinsky mlu
viti a psáti. Komenský píše ve savé Didaktice, še
se při dobré melhodě vyučovací sa dvě, tři léta
můše šák naučití latinsky a odporučí to. Vy
dejte nařízení, že za deset let bude v těch
nejvyšších sférách, o nichž mluvíte, k vůli
jednotě státu řečí jeho jazyk, jímž ce žádné
mu národu nestraní, a bude dobře. Tolik po
latině nepožene se nikdo, aby tím chtěl živé
jazyky národů rakouských potlačovati. Tím
právě by jazyky národní nalezly tím větší
svobody v Rakoasku, a latina by vám tedy,
kdyš už jinak nechcete, zachránila jedno
tu státu. — Národům neubližovat, všecky stejně
milovat, každému rozvoj přáti, všecky bratřími
učiniti 1 je při tom silným jednotným státem
chrániti, to by bylo to slunce, které by v mírn
svítilo na Rakousko znovuzrozené, Takhle to
však nepůjde a nepůjde. Takhle se budí jen
nespokojenost a takhle se vychovávají Klofá

Tohle není žádný východ slunce míru, nýbrž
podněcování bouří, vychovávání radikálů le
ských, a německé to nenpokojí, ti nechtí
vůbec žádné Rakonako.

Avšak ani jako katolíci nemůžeme říci,
že jsme s prací páně Kčrbrovou spokojení.
— Veliký blud devatenáctého stoleti — libera
Jismus — má býti sluncem Rakouska i ve
století dvacátém. Myslíme tu na ten odstavec
práce páně Kůrbrovy, kde vychvaluje rakouské
Školství a mluví o mravně-náboženském vy
chování. Tedy mravy dřív a pak teprv ná
boženství — čili poznání a ctění Boha. Víme,
že ten přídavek slůvka „náboženské“ k „mrav
nému“ jest již zmírnění původního školského
liberalismu. Ale je to i tak ještě blad. Pan
ministr chce dřív ovoce a potom teprv kořen
stromu v příhodné půdě zachycený Kořen
mravnosti jest víra, že Bůh živý, osobní, vše
vědoucí, dobro milující, zlé trestající dal zá
kon, a že člověk v budovcím životě bude to
moto Bohu za zachování zákona odpovídati.
Nyní, když již t« mravnost bez Boha, čili li
berální mravnost na tak přesmutné konce to
přivedla, nyní, když obzvláště čtvrté přikázání
— které úctu k vyšším autoritám spola hlásá
— tnkřka úprkem ze života národů mizí, nvní
přichází pan ministr e mravností bes Boha,
anebo s takovou, ku které se může taky při
dati, chce li kdo, trochu náboženství. — Ex.
cellencí! To není alunce, to je měsíc, který je
určen pro noc národů a státůl

Jeden duchovní držitel velkostatku pří
šed v letě na statek, chodíval ke školce vždy
jen k plota a vida přes něj v zahrádce zelená
sazeničky byl spokojen. Jednou byl však prý
upozorněn, aby vešel do vnitřku a sazeničky
od země popotáhl. Učinil tak, a vytahovaly

Jmserty se počítají levně.

Olmovavychdsív pdish v poledne. | Ročmk VIL

ee ze země. Byly to jen větvičky k návštěvě
milostivé vrchnosti uchystané, stromky byly
však podvodně prodány. A vypravuje se, že
hodnostář ten, Němec rodem, při tom řekl:
Tu je nic — a tu je taky nic. — Takovou
školku založil u nás liberalismus — mravnost
bez Boha — větvičky bez kořenů. A proto
konec konců: Tu je, či dobře česky řečeno,
tu není nic — a tu není taky nic. Ta v oboru
mravného ušlechtění není nic — či aspoň jde
to s kopce — a tu v té politice — není taky
nic. Slavná vláda zapomíná, že i pro spruvedli
vé, státu prospěšné, císaři pánu věrné uspo
řádání naší říše jest zapotřebí té mravnosti,
která má kořen v Bohu. A proto se bojíme,
že ještě dlouho budou v Rakousku. řáditi
vášně a pak — jako věřící katolíci muslme
říci — že ještě dlouho bude echázeti nám po
žehnání Boží. Inu, ono je těžko popisovati
východ slunce, když ho člověk nikdy neviděl.
A dokad nepřijde vláda, která si dá práci,
aby viděla východ slunce spravedlnosti nad
Rakouskem, budou se ty její úkoly velice
těžce prospěcků dodělávati. Jen aby nepřišel
z Praska professor a nedal úkol: Vyličte zá
pad elance nad Rakouskem.ROD

Dopis z Prahy,
V Praze, 6. února.

(Za Juliem Zeyerem. — Poznámky ke ozpomín
kám při padesátém výročí úmrtí Dra. Augustina

Smelany.)

Na posvátném Vyšehradá z mocenášské
blahovůle bohatce Fischera zbudované pohře
biště pro vynikající české spisovatele „Slavín“

řijalo prvního svého hosta. Před týdnem u
ožen byl v hrobku pohřebiště tobo český

básník Julius Zeyer, kterýžto spisovatel zau
jímal v české literatuře své obzvláštní posta
vení. Zesnulý básník tento byl totiž tak šťa
stným, že byl jako literát mužem na všechny
strany neodvislým a proto hlavně mohl 8e
úplně oddati kouzla své nádhorné poesie dle

libosti. Hinotně byl dobřesitnován, o politiku
ee nestaral, byl svobodný, vášní neměl, drahých
sportů nepěstoval a proto jest vysvětlitelno,
že potom jako tich? pozorovatel mohl jíti svou
vlastní, exotických květů a magického ozáření
plnoa cestou. .

Julius Zeyer byl v české literární obcí
osobností typickou. Byl postavy spíše drobné,
od třicátých let svého věku již šedivěl, výraz
plnovousem zarostlé tváře jeho byl jaksi ela
dkobolný a bylo v něm možno vystihnouti
jisté nesmasatelné stopy orientální ragy, z níž
matka jeho pocházela. Zjev jeho byla personi
fikovaná elegance a jednání bezvadná noblesa,
tak že by nikdo životopisu jeho neznalý ne
řekl, že tento distinguovaný a žensky něžný
pán své doby putoval Evropou jako — tesař
ský tovaryš.

Otec. Zeyerův byl v letech padesátých
a šedesátých v Praze známý boháč, majitel
dvon pila velkoobchodník ve dříví, kterémužto
povolání zasvěcen byl také Julius. Po doko
naných technických stadiích musil se chopiti
tesařské čiročiny jako dělník tesařský a jako
takový poslán byl otcem do přístavních měst
evropských na zkušenou.

Avšak mladý tesařský pomocník pona
bytých zkušenostech v tomto oboru věnoval
se — vychovatelství a sice stal se vychovate
lem syna ruského ministra Valujevu. Julius
Zeyer jako tesař ve prázdných chvílích sám
Be přehorlivě dále vzdělával a dával se vyu
čuvati v celé řadě jazyků, tak že když měl
vstoupiti jako dokonale vzdělaný dřevařský
odborník do závodů svého otce, stál zároveň
na vysokém stupni vědecké vyspělosti, ovlá
daje kolik juzyků a znaje jejich literatury.
A tu volil pro budoucí své povolání zaměst
nání duševní a zřeknuv ge účastenství v otco



vých dřeveřekých obchodech a nodglníth
přijal místo vychovatelena asi.

Tehdy však neměl ani zdání, že by se
někdy mohl státi českýmspisovatelem a k tomu
spisovatelem katolíkům sympatickým. K tomu
doveden byl následovně. Otec jeho chovance,
ministr Valujev, byl proslavený kraneolog a

těšil se veliké přímí cůra Alexandra IL.a bylpostrachem celé vznešené Rasie. Stávalo se
totiž zhusta, že při různých příležitostech
cár naň zavolal a ukázav prstem na toho nebo
onoho vysokého raoského hodnostáře, řekl:

„Valujeve, ohledej mu lebku a pověz, jkjsou jebo vlastnostil“ A Valajev pověděl, co
na lebce shledal a někdy k tomu obratně při
dal, co špatného majitel lebky té provedl. —

Proto měl ho cár v oblibě a okolí jeho
ee před ním třáslo. Když jedenkráte v rodin
ném svém zátiší zastihl Zeyra pracujícího 60
svým chovancem, zadíval 60 na jeho blavo,
pozorně ji omakal a potomk Zegerovi pronesl:
NČlověče, vy jste veliký básník I“

Do této chvile to Julius Zeyer snad
pouze cítil, ale nedával na jevo. Po upozornění
tomto najednou začal také psáti a síce časky.
Jednou z prvních prací jeho byl „Duhový
pták“ a pak „Ondřej Černyšev“, kterýžto ro
wán spůsobil za let sedmdesátých v českém
literárním obecenstvu mocné vzrušení a autor
jeho postaven rázem v řadu nejpřednějších
českých spisovatelů.

Vrátiv se z Ruska do Čech, náležel Zeyer
do krahů v letech osmdesátých ku předáctví
v české literatuře spějících „Lumírovců“,
8 nimiž však v důvěrných stycích do konce
svého života obcoval. Když r. 189! volení
byli členové nově zřízené české Akademie,
zvolen byl Julins Zeyer svými přátely ve
čtvrté třídě za člena mimořádného. Volba tato
však Zeyer nepřijal, členství v Akademii se
zřekl a od té doby obíral se svou poesil ode
všeho rušného života literárního vzdálen, za
padaje smýšlením svým ve kraby literátů ka
tolických, jímž se stal osobou nanejvýš sym
patickou.

Zeyer totiž nečinil žádných ústupků modě
líbiti se protestansko-liberálnímu tisku, oddal
ee vřele náboženskému cítění ve smyslu ka
tolickém, s nímž se nejenom že netajil, ale
okázale to přiznával a tím k osobě své upou
tal pozornost a důvěra mladších směrů kato
Jických. Tímto svým jednánim, třebas že nikdy
pro věc katolickou kopí nelámal, zjednal si
za přítomných dob předce nepochybně veliké
zásluhy o povznešení dacha katolického a to
také tělesn.m jeho pozůstatkům otevřelo do
posad uzamčenou bránu vyšehradského „Sla
vína“, do něhož byl z českých spisovatelů
první uložen.

Pěvec míra. shovívavosti, lásky a nej
lepší vůle ! Mož zajímavý a podivuhodný.

+
i »

V poslední dobi z hrobu burcován jest
rofessorem Masarykem u lidmi e náhledy

jako on patrněnenrovnanými, nestálými a pře
házenými, bývalý křížovník a z církve kato
lické vystonpivší, resp. vyobcovaný kodz Dr.
Augastin Smetana. Dne 30. ledna t. r. připadlo

adesáté výročí úmrtí jmenovaného muže,
jehož vystupování a předčasný skon vyvolaly
v Praze své doby nemalé pohnutí.

Křížovník Dr. Augustin Smetana byl nade
všechnu pochybnost mažem vynikajícím, kterýž
však přišel do jistých podrobně neznámých
konfliktů se svým představeným, jenerálem

FEUILLETON..
-Návrhy k Husova pomníkus hlediska

historického,
Píše J. 8 a.

(Pokračování).

Pak s pochutí N. L. zaznamenávají, že ve
výši sochy Husovy znázornění v medaillonech stři
největší reformátoři:« | Wiklef, Luther a Jeroným,
Nu — jestliže z nevědomosti ublížil takto památce
Husově umělec, měla by aspoň učenost +N, L.«
chybu napraviti. Wiklef by takto ještě vedle Husa
jskž takž mohl obstáti, aby se stále mělo na zře
teli, že Husa. naučil, jsk | církvi vzdorovati.
Ale pro Bohal Má tak svorně vedle Husa býti
Luther? Ten Luther, který se cítil dluuho uraže
ným, když se mu vytýkalo, že si počíná jako hu
sité a Hus sám? Vždyť tvrdil s počátku dokonce
i to, že přijímání pod obojí jest věcí zbytečnou,
jen aby se nezdálo, že drží s Čechy. Později
ovšem, když viděl, jak se mu Čechové diví, jak
se k němu pokorně plazí, přišel hned na jiné
myšlenky; aby získal hojně přívrženců, honem
začal kalich odporučovati, I české bratry chválil,
ač před tím zle proti nim bouřil, Nechť zkoumá
ostatně. žurnalista +Nár, L,« nauku Husovu a
Uutherovu a řekne, zda tyto dvě osoby k sobě
pstří, bledíme-li na práci jejich positivní, Již ten
rozdíl bije do očí dost a dost, že Hus byl hor
livým mravokárcem a Luther neústupně tvrdil,
že dobré skutky pro spásu jsou věci vedlejší.

| žáda křišenníků, -drom. Begrem. Br. Aug, me
tana toužil po tom, aby 64 stal profesorem
filosofie na prašské universitě, k čemuš také
došal, ale kdyš jako děkan filosofické fakulty
r. 1848 měl v týoském chrámu nadšenoa řeč
při smutečních bohoslužbách za padlé studenty
v březnových dnech ve Vídni, byl napotom
z ooiversity odstraněn. Další podrobnosti toho
všeho jsou neznámé. Avšak oa jevo vyšlo, že
Smetana jal se pak demonstrovati proti svým
duchovním představených tím, še nejprve od
ložil tehdy u kněží obvyklé „vysoké boty“,
že napotom 80 z kláštera vystěhoval a že ko
nečně z řádu křížovníckého i z církve katoli
cké písemně vystoupil. Po marných domluvách,
aby ce vrátil, byl z církve vyobcován a napo
tom nemoba najíti přiměřenéhopostavení, stal
se redaktorem časopien „Uvion“ a jako po:měrně muž mladý v lednu 1861 zemřel. Po
hřben byl na evangelickém hřbitově v Karlíně.

Všechny spory jeho u představenými, jež
nezůstaly utajený, byly pražskou veřejnosti sle
dovány 8 největší účastí. Odporjeho proti da
chovnímvrchnostem všeobecně zajímal, zejména
když vynikující a v Praze známá osobnost
je vedla. Otec jeho byl v Praze a sv. Jindřicha
kostelníkem a to pražekéobecenstvo také ne
málo rozčilovalo, kayš v této své faakci masil
s kazatelny slyšeti, jak je jeho syn kněz 7 ka

tolické církve vyobcován. Všechno dohromady
mělo nátěr navejvýš romantický, v němě si teh
dejší doba libovala. Proto se stal dr. Aug. Srae
tana osobností svého času v Praze velice po

ulární, k čemuž také jistá přemíra horlivosti
jeho duchovních představených nemálo pří
splvala.

Když does na jeho konání dnešní lidé
klidně a v dachu nynější doby patří, tu v něm
spatřají jenom osobní romantičnost, jíž však
necení tím spůsobem, aby v ní spatřovali něco
vice, než-li osobní zálibu; Smetanovo jednání
širších vrstev seo nijak do hloubky netklo a
také vyznělo na prázdno. Doznati památcejeho
se musí, že byl do krajnosti důsledným a že
této důslednosti v oběť i evůj život ochotně
položil. On avé přesvědčení neměnil, ale stále
stapňoval, a nijak se poučiti ani o jiném pře
evědčiti nedal, v čemě jeho zajímavost vy
vrobolila.

Proto jest najednou zjevem nanejvýš ko
mickým, že p. prof. Masaryk, kterýž již všechna
v Čechách běžná přesvědčení nosil a odložil,
nyní také z hrobu dra. Aug. Smetanu cituje a
chce o ném a o pohnatkách jeho jednání mlu
viti. Methoda prof. Masaryka důslednosť pře
svědčení Smetanova vůbec ani chápati nedovede.

Na oslavu a v upomínka padesáté výroč
nice úmrtí Smetanova vydán bvl tuké p. re
daktorem Antonínem Hajnem nový překlad jeho
„Zápisků kněze z církve vyobcovaného“. To
jest literární zbytečnost ze dvou příčin. Předač
nynější pokolení má docela jiné atarosti,
než-li měl Smetana, který bojoval protiosobám
dávno již mrtvým a směrům dávno zašlým,
8 nimiž dnešní doba nemá v Českých zemích
co činit a proto jsou jí náhledy Smetanovy při
rozeně naprosto vzdálené. Za drahé, „zápisky“
Smetanovy byly v českém překladě vydány již
počátkem let šedesátých a doposud z jejich
nákladu jsou celé haldy nerozřezaných vý
tisků antikvárně k dostání. Když se však chce
p. Antonín Hajn přesvědčiti, že ve svých ná
hledech žije o čtyřicet let pozadu, nechť sil
Rádi mu jeho hračky přejeme.

Avšak tu jistý rozhodný rozpor uvésti

Leda by podoby obou reformátorů byly posta
veny vedle sebe na znamení zbožného přání, aby
konečně v naší zemi mezi obojím národem nastal
mír. V době kdy protestanské heslo «pryč od
Říma« jest v těsném spojení s velkoněmeckými
snahami, má státi národní Hus v české Praze
vedle Luthera! :

Při návrhu: »Pravda vítězle prý su prostřed
věrných přátel a následovníků stojí k sloupu ře
tězem přivázána tělesná schránka slavného mu
čedníke, kdežto jeho duch — pravda vítězná —
se vznáší v podobě anděla, vzlétajícího k nebe
sům=, Že pravda Husova se po smrli mistrově
rozplynula do větru, to jest jistá pravda. Že by
se však byla dostala až do nebe, to nebude nikdo
tvrditi, kdo protimluvy Husovy a jeho překruco
vaný výklad Písma znál Hned po smrti Husově
ani osobní důvěrní přátelé Husovi neučili tak
jako upálený mistr.

Jan Příbram dokonce vytýkal Táborům, že
zcela nesprávně se bouří proti moci papežské a
dovozoval ze sv. otců, že nutno papežského stolce
posloucbati. Ta »pravda« Husora nebyla tedy ví
těznou dlouho; kostnický plamen zmařil nauku,
ač přispěl k oslavě osoby,

V návrhu Z ciziny« dle N. L. »z dýmu
vzrůstá postava Svobody (|, s rozdrcenými okovy,
třímející pochodeň osvěty, čímž vyznačen pád za
staralých řádů « obrození lidské společnosti de
mokratickými zásadami Husovými«. Nu, tohle se

poprve povedlo! Kolik vět, tolik protibistorickýchrází.
Hus kázal, aby šlechta lidi vzpírající se

musíme. Pan prof. Masaryk sepsal životopis
Havlíčkův, p. redaktor Hajmjest ctitelam,He
vlíčkovým, oba na Havlíčkovy zásady přísahají
a při tom oběma nyní ušlo, že Havlíček Dra.
Smetanu nebral nikdy vážně, že proti němu
ve svých časopisech ostře polemisoval, že ma
činil celou řadu tážkých výčitek, tak že jest
ku podivu, když ctitelé jeho aemají za potřebné
bráti jednání Smetanovo alespoň 8 jistou ra
sorvou. To předce oba snad vědí, že pro českou
věc a její pokrok jest bez významu 8 že ge po
palárnoať jeho především zakládá na osobním
vzdora k dachovním představeným a duchu
Jejich doby, což jest pro nynější katolický český
lid jako všo dávno odbytá v úplně bez významu
a i pro protestanty. baz konfase bez
každé praktické ceny. Proto se zdá, žo ani p.

proí. Masaryk,anip- redaktor Ant. Hajn příelušně buďto neznají Havlíčka a jeho zásady,
anebo že jeden ani drohý nezná podobně Sme
tanu a jeho život, anebo že oba dobře neznají
ani Havlíčka, aní Smetanu s jenom oni
mloví a plšou, aby zdánlivě něco dělali. Podle
toho také dopadne celý výsledek jejich vzpo
mínek na dra. Aug. Smetanu, jehož životopis
jest potřebným, ale k tomu nutno, aby při něm
promlavil též archiv kříšovoickéhořáda v Praze.
To nemůže popříti nikdo. Druhá strana musf
býti slyšena, aby soud byl spravedlivý a správný.

Památka Smetanova však nezasluhuje, aby
z tragiky jeho života byl povrchuě vytloukán
kapitál, který ničím lidu neprospěje, který dů
vody dosavádních záhad Smetanova zajímavého
života neosvětlil, který jest jenom jednostran
ným romantickým vypravováním z let pada
sátých, vedeným dnes k tomu účeli, aby dale

cí mu lidé o Smetanově MO a jehosmrti zvěděli a za to'p. Masarykovia p. re
daktoro Ant. Hajnovi vděčnětleskali. Habeant
sibi, když se k tomu ochotní lidé naleznou.
Pánové za to zajisté loyálně také uznají plné
právo k těmto poznámkám.S

Politický přehled,
Trumsí řeě kterou panovník dne 4. t. m.

ve dvorním hradě přednesl -týká se hlavné ho
spodářské činnosti v Rakous u. Panovník chce,
aby se konečně přikročilo k účinné práci, aby
parlament nebyl bezvýsledným,

Říšský směm zahájen byl dae r. t m.
Řeč předsedy dle stáří dra. Weigla přerušována
byla výkřiky národních socialistů českých, zejmena
redaktora Klofáče, — V druhé schůzi čteno bylo
státopravní ohrazení mladočechů kteréž podepsali
také katoličtí poslanci dr, Huruban a dr. Stojan
a kteréž zní: +My, zástupcové českého národa,
vetupujíce znova do poslanecké sněmovny říšské
rady máme za svou povianost, dáti výraz nez“
vra'nému právnímu vědomí národa námi :zastou«
peného a prohlásiti, že vstoupením na faktickou
půdu říšské rady v ničem nezadáváme státnímu
právu království a koruny české, korunovačními
přísahami opět a opět stvrzenému a tolikerými
státními akty, naposled nejvyšším reskriptem
Jeho cís. a král. Apoštolského Veličenstva císaře
Fraatiška Josefa I. ze dne 12. září 1871 uznirému,
a že všemi silami o to se budeme zasazovati aby
se mu skutečné platnosti a provedení dostalo.

V tomo smyslu přidáváme se k právnímu
obražení českých poslenců ze dne 23. záři 1879,

n
k večeři Páně násilně bonila; vidíme v busitství
krvavou inkvisici táborškou, jež čelila neústupně
rovněž krvavé inkvisici kališné.

Co krve teklo mezi husity samými jen v Pra
ze za hrůzovlády Želivského, když již katolíci
byli vyhnáni, a dělo se to jen pro nestejnou ví
ru. Kolik životů si vyžádal jen hugitský spor o
ornáty | I v době pokojné vylučování katolíci z cz
chů, z městských práv; rozkazováno kněžím kata
lickým podávati podobojí. Rokycana odsuzoval
Kapistrána do pekt. jen k vůli tomu, že se to
m.to slavnému reformátorovi nelíbilo podávání
podobojí. A také pěkně dopadlo v husilsví sobro
zení lidské společnosti zásad smi demokratickými«,
Co byl za Karla IV, i za jeho syna lid sclský
svobodný, L'pany zaťaly české demokracii žílu oa
celá sloletí. Panstvo nabyvěl úchvaty církevních
statků veliké moci, užívalo této již za Jiřího z Po
děbrad na zákonné zotročováví lidu selského; lid
český, byv dříve mocným kněžstvem proti úsko
kům šlechty hájen, byl v době husitské v. zápasu
sociálním lehce poražen, jelikož kněžstvo bylo
zotročeno svévolí panskou jako prostý lid.

Daleko by vedlo líčení husitské svobody. A.
»pochodeň osvěty« avítivší v Čechách za Karla
tak mocně, byla převratem husitským téměř úpl
né shasla. .

Tamek sám se diví, jak ve věku theologi
ckém se mohlo státi, že nebylo na univeruitě ani
o řádné vyučování theologie postaráno.

Vyšší stavy zkrátka z veliké lásky k osvětě
rozebraly jmění universitní, takže nebylo z.čebo
vydržovati universitní mistry. (Dokončení.)



Podanéme v této -slavné sněmov č, majíce pře
svědčení, še loyální šetření zaručených a nepro
tmlčitelných práv zemí koruny české přinese blaho
s požehnání nejen těmto zemím, oýbrš i celému
státu rakouskému«.

Protesty proti volbám. Meziprotesty,
jež byly podány proti zvolení některých poslanců
z Čech, nalézají se také protesty proti volbě po
slanců dra. Zdenka Schůckra a Klofáče,
— Penelství anglického krále Edrarda
WRE. Král Edvard VII. zaslal osadám zvláštní
poselství, které zečíná slovy: »Mému národu ze
mořema. Posetství dotýká se pak i nesčetných
projevů, jež krále ze všech částí říše došly s
připomíná výrazů uspokojení a vděků, kterými
zvěčnělá matka jebo stálé pokroky poddaných své
daleko rozvětvené říše provázele, jakož i pýchu
její nad těmi, kdož brdinsky pro věc říše v jižní
Africe zápasili. Poselství praví, že král chová
pevnou důvěru v oddanost lidu svého a avých
zástupců v dalekých osadních obvodech a že bude
s touto drahou podporou pro blabo a bezpečnost
říše pracovati. Král Edvard učinil také prohlášení
obyvatelstvu domácímu, uvedené slovy »Mému
národu= a konečně třetí poselství »Knížstům a
lidu v Indii«, jemuž král také hlubokou vděčnost
za projevy soustrosti vyslovuje a slibuje snažiti
se, aby svým posvátným závazkům dostál.

Na Balkámě objevují se prý povážlivé
známky nebezpečného hnutí. Zápalnou látkou
tentokráte prý stane se otázka makedonská.

Válka © jišní Africe. Boerovénezů
stali dlouho odpověď dlužní ns famosní prokls
maci v Pretorii uveřejněnou, kterou se král
Edvard vyhlašoval za »vrchního pána Transvaalu.«
Toto »vrcbní panství« je dosti pochybné, když
»ancktovaníe Boerové mohou v nejbližším sou
sedství hlavního města nerušeně vniknouti do
Boksburgu a zničiti dva největší zlaté doly. Zdá
se skoro nepochopitelným, že Kitchener se dvěmi
ve válečné mífe jsoucími divisemi není ani sto
aspoň sousedství Pretorie s Johannesburgu vy
čistiti od drobných nepřátelských sborů. Patrně
zdravotní stav a unavenost války sytých anglických
vojsk jest daleko větší, nežli zprávy londýn
skébo válečného úřadu dosud připouštěly. Po
slední dvě srážky skončily porážkami Angličanů.

Události v Čímě. Stařičkýstátník Li
Hung-Čang, +Bismarck Číny=, jak pro své veliké
diplomatické umění byl nazýván, onemocnél vážně
před několika týdny, právě kdy bo vlasti nejvíce
bylo potřebí, když měl zjednati mír s dobyvateli
evropskými a zbavití tak zemi nájezdů »bílých
ďáblů.« | Nejnovější zprávy oznamují poplašnou
pověst po severu Číny se rozletěvší, že slavného
místokrále není více. Některým telegrafním agen
turám dostává se totiž z nebeské říše ujištění, že
Li-Hung Čang zemřel a guvernér šentungský Y
uanšikai že jest pověřen, aby na jeho místě vy
jednávání o mir dále vedl.

Drobná obrana.
Pravde nebo lež t Nejenomžidovsko

protestantský „Úas“, ale i mnohé krajinské
„svobodomyslné“ listy s velikou zálibou píší
o zabavení řeholního jmění ve Francii. Jest
až hnosno čísti ty jízlivé narážky na katol.
mnichy — a zvláště na jeptišky. A to píši
časopisy, které o sobě tvrdí, že jsou také
„křesťanské“ — Ani milosrdné sestry, jichž
dobrý a šlechetný účel ani nejzarytější nevěrci
nemohou popříti, — nejsou ušetřeny jizlivých
vtipů a surových narážek. Projevili jsme již
před krátkou dobou na tomto místě svůj ú
Budek o podobném bezcharakterním jednání,
dnes uvádíme pouze ukázku o činnosti těch
„klerikálních“ milosrdných sester ve válce
v Jižní Africe, která dosud zuří.

Vo válce té velmi těžce byly postiženy
domy milosrdných sester. Jejich nemocnice a
útulny lehly popelem, avšak největší neštěstí
nebylo s to, jejich lásku k bližnímu zničiti.
Když jim nad hlavami hořel klášter, spěchaly
tyto obsluhovat raněné. Svůj majelek nechaly
hořet a šly pomáhat nejbídnějším bez chleduna
přítele nebo nepřítele. Anglické listy jsou pln
chvály jejich brdinné obůtavosti. Prostí vojí.
nové sepjatýma rukama prosili, aby jim po
alonžily; důstojníci výslovně si přáli katolické
sestry. Zařil-li některý raněný v horečce nebo
v bolesti, jejž nemohl nikdo ukonejšíti, po
stačilo slovo, ba jen pohled milosrdné sestry
a zuřivec ge atišil. Nesmířlicí protestanté dosmali,
še víra takových seslrer musí býti dokonalá, pro
toše jsou takové lásky schopny. Generál Baden
Powel poslal představené milosrduých sester
o Mafekingu 98 liber šterlinků — 2800 zl. —
e dopisem: „Vím, že penězi Vaši práci odmě
piti nelze, přijměte to ale jakožto malé uznání
Vašich služeb. Zásluby Vaše v plné míře může
odměniti toliko Bůh“. Mnozí vojínové z do
mova zasílají jim dopisy plné díků. — V Lon
dýně a jiných místech konají se sbírky, aby
milosrdným sestrám při obléhání pobořené
nemocnice a školy opět byly zbudovány. Ba
1 zjevní neznabozi dávají příspěvky. To do

znávají jinověrci. A tak mnozí novodobí ka
tolici nemají tolik citu a lásky, nemají tolik
nestrannosti, by blahodárné působení řeholí
uznali. Ne rozamné důvody, nýbrž Ibostejnost
a odpor proti náboženství, plytké vzdělání,
chabé vědomosti ve věcech náboženských jsou
té zášti příčinou. Tak mnohý čerpá své vě
domosti náboženské z románů, z knih soci
dlních demokratů a nevěrců. Jak styděl by se
mnohý, kdyby se neuměl podepsati, kdyby
neznal počítati a nestydí se mlaviti o věcech
náboženských, o nichš ani tolik vědomostí
nemá, co Školní dítě míti musí. Suďte ne
předpojetělDuchovonstvoa národní práce.Vá
žený a bystrozraký politikpražský ve svém
úvodníku úmorové „Aletheie“ trpce naříká na
jednostrannost národní české práce a těžne po
hřešuje skutečný konservativní živel, jenž by
tvořil zdravou protiváha radikálnímu rozvo
jovémuohnatí. Nemáme prý proto konservativní
etrany, protože jí achásejí přirození vůdcové
šlechta a duchovenstvo. Politik „Aletheie“ vidí
hlavní příčinu této malomoci duchovenstva ve
vedení veřejných záležitostí u vedoucích krahů.
„Starými cestami dachovenské výchovy a do
savádní běžnou úrovní pastorálního působení
na ní založeného nepodaří se za našich časů
zadržeti žádný nábožensko-podvratný proud,
protože průměrem na straně vůdců a strůjců
těchto prondů jest vyšší úroveň a větší vše
atrannost vzdělání a intelligence“. — Ve alo
vech těchto jest mnoho pravdy, neboť nejednou
na katolických sjezdech bylo požadováno shro
mážděným katolickým lidem a dachovenstvem,
aby ku stoleté atrnulé vynčovací osnově v 80
mináři bylo přidáno něco praktických věd, a
aby vyučování těchto praktických věd bylo
svěřeno knězi praktikovi a nejenom theoreti
kům. Pokad přání tomu bylo kde vyhověno,
neumíme zrovna pověděti. Ale jen na výchově
duchovevstva a na vůdčích krnzích pouzevšecka
vina této malomoci také nespočívá. Známe
mnobo kněží, kteří svou horlivostí a svým
vzděláním předstihojí daleko Klofáče, Hajny,
Herbeny, ale proto přece nepodařilo se jim zí
skatí uznání za socialní činnost v kruzích děl
nických a vůbec lidových. Konservativně smý
šlející intelliganti obávají se veřejně svůj sou
hlas projevitis těmito vynikajícími přeborníky
v zápase s radikálnímistranami,a tak sestává,
že unavený zápasník nevida nikde porozumění
a ocenění, odchází roztrpčen z politichého kol
biště a nezdar jeho odráží na dobro jeho mladší
přátely od podobného „utlačení“, Nedostatek
mužných charakterů v Čechách vůbec zaecha
cuje duchovenstvu práci ve veřejném životě,
nebot i straně kongervativní jest daleko pří
jemnějším tichý „muž modlitby“ než-li bojovný
„klerikální kohont“, jenž také chce účastniti
ee národní práce. A jak „vyšší duchovenské
vůdčí krahy“ bývaly ve veřejnosti české res
pektovány, o tom by mnoho pověděla křížová
cesta nynějšího ndp. biskupa královéhradeckého
Edvarda Jana Nep. Chtěli jsme pořádebiskupa
vlastence a křesťanským demokratismem prod
chnntého apoštola, a když posléze přišel,shrnuli
se naň radikální živlové zbraněmi sarovými i
nečestnými a konservativní živlové se ho ve

řejně neujali, nýbrž ze vzdálí pozorovali jakto dopadae. Žednes jméno biskupa vlastence
proniklo do celé říše, toho příčinu hledati
dlužno ne v přátelské pomoci, nýbrž v neoby
čejně jeho silném duchu a v neohroženém cha
rakteru. Kdo však druhý by měl tolik síly
duševní, aby sei své místo na národním poli
vynutil? Jsou tedy chyby i na druhé straně a
bylo by dobře, aby byly odklizeny dosavádní
překážky ku utvoření silné konservativní strany,
neboť jest jisto, že ku žádoucímu prospěchu
národa jest nutnou. Dachovenstvo jistě zapo
mene na dosavádní ústrky a vrátí 8e opět ku
národní své povinnosti. Tedy méně strachu a
více praktického stadia!

Z činnosti katol. spolků.
Z Kostelce mad ©. se nám píše: Svátek

Očistování Panny Marie, 2 února letos zůstane naši
jednotě v milé upomínce. Konali jsme zde schůzi,

terou možno počítati jak průběhem, tak i účasten
stvím za jednu = nejlepších, které kdy našs jednota
pořádala. — Ačkoliv bylo nevlídné počasí a schůze
byla svolána na předměstí Skálu, přec kolem 4 hod.
naplnil se prostranný sál lidem obojího pohlaví, tak=
že nebylo ani jedno místečko prázdné. Účastníků
mohlo býti asi 400. — Pozvaný řečník, pan redaktor
Vobejda-Prosečský r Hradce Králové byl požádán,
aby přednášel o časovém thematě „Náboženství ba
doucnosti,“ čemuž on ochotně vyhověl. Zdejší národní
eocialisté umluvili s3 jiš předem, že schůzi naši roz
bijou — a proto bylo třeba opatrnosti, aby se záměr
jejich neuskutečnil. Jelikož schůze nebyla veřejnou,
nebyli také do sálu vpuštění, ačkoliv některý z nich
se tam i násilím dobýval. — Odebrali se tedy do
místnosti vedlejší, kde za dveřmi poslouchali. — Pan
řečník rozvrhl si předmětna několik dílů: I. Co jest
náboženství? II. Zdalimají všichni lidé náboženství
a nebo ne. Zásady naších odpůrců a přesvědčení naše,
Některé příklady = dob pohanských. III. Náboženství

Sidovaké, jeho původ a výroj. Zasiíbení Vykupitele
Jeho příchod a základ náboženství katolického. Pád
šidovstva. — Jak vypadá talmadistické náboženství
židovské dnes. IV. Působeníkatol. církve za 19 net
let. — Jak to vypadalo na začátcích jejího působení.
Příklady se atarého Říma. — První pronásledování.
V. Inkvisice. Její vznik a základ. Bezdůvodnost tve
zení odpůrců, jakoby katol. církev zřízení to schralo
vala. VÍ. Počátek reformace. Jakými zbraněmi se proti
církvi katol. bojovalo. Obrázky životopisné některých
reformátorů. Nedostatečný program protestantů, Jak
vypadalo protestantství dřívs — a jak vypadá dnes.
— Hus — a novodobí Husité. VII. Atheismus, Snahy
vednářsko-židovské. — Úpadekmravnosti. —Sociální
otázka. Kato) církev na prabujKX. věku. — Maoha
příklady z dějin oddůvodnil p. řečník, še zásady od
půrců postrádají základu, — še hlavně pýcha zavinili
stheiemus, který konečně ustoupí pravdě a jedině ná
boženství katolické jest náboženstvím budoucnosti.
Řeč tato, velice pečlivě promýšlená a s nadšením
přednesena učinila na posluchače mohutný dojem.
Socialisté, kteří v drahé místnosti dleli, nemohouce
nijak záměr avůj provésti, počali zpívat husitekou

pe. — Účastníci schůze však zrovna po přednášceterá trvala téměř2 hodiny, zapěli 8 nadšením některé
národní české písně. — Ka konci přednášky zmínil
se p. řečník o působení J. M. odp. biskupa králové
hradeckého a poukázal na odpůrce, kteří z rozmani

týchP proti němubrojí. — Zmínkatato vzbudilaveliké nadšení mezi přítomnými a J. B. M. provolána
„Sláva“ ! — To zajisté pánům socialistům nešlo valně k
dabu. Proto, když eeúčastníci schůze rozcházeli, bylona.
ně pokřikováno, házeno sněhem, — čímž vlastně s0
cialisté potvrdili výrok p. řečníka, které mezi jiným
také pravil, še nepřátelé nemohouce důvody proti ka
tolíkům brojiti, — činí tak nadávkami a podezříváním.
Další činnosti naši jednoty voláme: „Zdař Bůh,“

Nvatojosetská Jedmota katolic.jinochů
a mužů ve Slezském Předměstí a okolí pořádá před
náška na Svinárkách dno 10. t. m. v hoatinci pana
F. Valseka. Přednáší dp. František Jukl, kaplan krá
lovéhradecký „O českém státním práva“ — a vdp.
Jan Černý: „Boj avětla se tmou.“

Z Cuelavi. Schůzekatolické jednoty naší, v
předešlém čísle „Obnovy“ oznámené, měly atkvělý vý
sledek. Na 600 účastoíků bralo na ních podíll Řeči
dp. katechety Jana Černého zanechaly v srdcích po
slachačů blaboký dojem. Rovněž i řeč znamenitého

Kneippiána, Šp. faráře Skorenického, Jana Haátka,
zábavným, milým způsobem přednešená, s noký nzájmem byla ©vyslechnuta. Oběma dp. řečníkům
veláráme opět upřímný dík, těšíce ge na brzskou 8
nimi shledanou. — Ze zprávy jednatelské a pokladní
vyjímáme následojící: Členů má jednota 127, čistébo
jmění 49 zl. 77:/, kr., spolkových knih 253 svazků,
Časopisů mezi členy koluje za 130 zl. Pořízeno krásné
nové spolkové jeviště, na němž s velikým zdarem pro
vedeno bylo divadelní předatavení: „Strakonický da
dák“ od J. K. Tyla, při němž vybráno téměř 48 zl.
Ve schůzích vždy četné navštivených přednášeli tito
p. t. pp: Dr. Rad. Horský, Dr. Frant. Reyl, Vázlav

Špaček, řídící učitel,Al. Dvořák, katecheta, Jan Hná
tek, farář, Jan Čsrný,katecheta, Al. Vobejda-Prosečský,
redaktor „Obnovy“, Fr. Sabata, rolník a předseda Fr.
Beran. Po schůzích byla volná zábava záležející v hudbě
solových výstupech a čtení vhodných časových článků.
Rozdávány byly též četné brožury. Ku konci 8 radostí
zaznamenáváme též, že všichni 4 volitelé ve farností
Cuciavské za V. karii avolení, volili za poslance dp.
Dra. Rad. Horakého. — Další činnosti katol. jednoty
„ZdařBůhl“ —

Z Chrasti. Dno 3. t. m. odbývánabyla valná
hromada katolické Jednoty v Chrasti ve spolkových
místnostech u České Koruny. Účustenství bylo hojné.
Po řeči p. předsedy, dp. Václ. Hvězdy, podali zprávy
pp. fankcionáři, jež vesměs byly schváleny. Pak pros
vedena byla volba nového výboru. — Jednota v uply
pulém roce 1900 snažila se dle sil svých pracovati.
Pořádáno bylo 12 přednášek, z nichž největší účasti
těšily se přednášky ndp. biskupa, k nimž i nečlenové
měli přístup. — Poučení i zábavu čerpali členové z
knihovny, jíš dosti používáno. Jednota účastnila ae
také sjezdu katol. jedaoč v Chrudimi. — Bývalý pan
předseda, vldp. Jen Kobr, děkan v Chrasti, poněvadž
stal se správcem atřídnictví Chrasteckého, vzdal se
hodnosti předsedy a na místo jeho ustanoven dp. V.
Hvězda, bývalý horlivý p. jednatel. — Poněvadž tak
mnozí členové touží po apolkovém praporu, konají se
občas naň sbírky, a již jakýsi základní fondek jest.
— Po valné hromadě přednesl p. Vincenc Paulas, ře
ditel školy v Chrasti řeč, v níž ze své, více jak 40ti
leté učitelské působnosti dokazoval, jak mnozí, zvláště
mladí rodičové chybají, osobujíce výhradně sobě vý
chova dětí. — Řeč jeho přijata 8 živým souhlasem.
— Pak oddali ee členové volné zábavě, k níž mnozí
pp. přispěli, zejména pp. Mládek, Beran, Meduna, Lich
tenberg, Svatoš, přednesením pěkných kapletův. I o
budbo postaráno, o čež mají zásluhu zvláště pp. Čada
a Směniček. Bylo viděti při této zábavě, že Jednota
by prorážela do širších vratev, kdyby již své jeviště
měla. — Dle přání celé valné hromady poslán blaho

řejný telegram ndp. biskupovi. — Další činnosti, po
Řad možno největší, voláme erdečné „Zdař Bůh'“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. Jmenováníjsou: p. Váci.

Ublíř, farář v Přepychách, bisk. vikářem okresu Opo
čenského, p. Frant. Pecka, děkan v Č. Skalici, správcem.
vikariátu Náchodakého, p. V. Kudrna, děkan v Bělé,
a P. Váci. (roh, farář ve Verneřovicích, vikariátními
sokretáři. Vyznamsnání jsou: p. Josef Semerád, farář
v Potěhách, p. Josef M licb, farář v Klukách, p. Jasef
Teplý, farář ve Vilímově, jmenování děkany; p. Frant.
Jenček, farář v Chotusicích, p. Jos. Svoboda, farář
v Heřmaní, p. Jos. Kracík, farář v Turkovicích, bisk.
notáry; Expositorium canonicale obdrželi: p.Jan Adler,
farář v Mičově, p. Em. Fencl, děkan v Golč, Jentkové,
p. Ant. Michel, farář ve Zbislavi, p. Jaa Bi i,



ačicíoh, p. Jan Volének, farař v Beatvíně, p.

TebefFolbe, děkan v Čáalaví. Farní synodalie: p- Lad.
Kalina, kaplan v Čáslavi.Ustanovení jsou: vldp.Vál.
Uhlíř, farář Jesenický, za faráře do Přepych, p.Alois

Ulbrich, farář Sesemický, saděkana do Fardabio, kVáci. Vaško, adminietr. Hokytnický sa administr.
Vřešťova, p.J. Celar, kaplan Přepyšský,za proz. kato
chetu do České Třebové, p. Václ. Stýblo, administr.
Keblovaký,sa sdministr. do Křešína,p. Frant. Pospí
šil, kapl. za administrátora v Jesenici. Uprásdnéné
místa: Velká Jesenice, fara patron, kníš. Colloredo
Mannsfelda, od 31. ledna; Robonay, nově zřízená fara,

stron. knís. Trautmanedorfa, od 1. února, Sešemice,
fara, patron. Dr.Richarda barona Drasche, od 6. února.

Biskupské měste Kdyžnedávno,„Osvěta
lidu“ velice se rozborlila nad tim, še v „Ubnově“
byla zmínka o král. věnnéma biekopském městě

radci Král., ta se snad p. Haja nenadál, že to po
nese ovoce, právě pro něno s jeho židovskou utranu
nepříliš chutné. Jak se dovídáme, dali ui někteří ob
chodníci tisknout obchodní obálky a reklamní lístky,
ne nichž stojí: „V král. věnnéma biskupském
městě Hradci Králové.“ Jak vidět, dtvaní „Oavěty“
„přináší účinok právě opáčný.

Záložní úvěrní ústav v Hradei Kr.
V pondělním zasedání správní rady schválena byla
výroční správa za rok 1900, a úsnoseno navrhnouti
valné hromadě, která konána bude dne 84. t. m., aby
vedle „snačnějších dotací reservních fondů a odepisů
vyplácena byla neztenčená dividenda 7 procentní takže

poschválení valné hromady vyplácen bude kapon č.
47. opětaě K 28 —

Odber zemské jedmoty Zsukromých
úředníků v královetví Českém v Hradci Králové po
řádá ve prospěch místního podpůrného fondu ve dro
raně „Besedy“ dne 17. února zábavný večírek 6 vo
lice pestrým programem a tanečním věnečkem. Spolu
účinkovati slibili a nevšední ochotou slečna M. Háj
ková, slečna M. Nováková, paní Reišlová, pan aus
kultant Kvasnička, pan učitel Kalons, slečna Bla
tácké guartetto, pak pánové K. Holsbach, J. Je
telský a B Malina £ Nové Paky. Vzhledem kšlechot
nému uúčelitědí se odbor na hojnon návštěva, Vatapnó:
osoba 1 K, rodina 2 K a stadající 40 bh.

Ples vojenskýchvysloužilcůKrálovéhradeckých
dne 8 t. m. v dvoraně Adalbertina konaný, vydaří
ee dobře. Ačkoliv toho dne byly v Hradci tři plesyl

žádány, přec sešla ae v hojném počtu vybraná apo
ečnost, většinou z krabů důstojnictva a úřednictva.

Zábavní odbor, s panem předsedou Horákem v čale,
vynasnažil se všemožně, aby zábavu na plesu spří
jemnil — což se také v plné míře udařilo.

Dar. J. M. ndp. biskup Ed. J. Brynych věnoval Jednotě českoslov. židitelů kurů 100K a stal
se členem zakládajícím téže Jednoty. Zaplať Bůh!

Počet obyvatelstva v Hradel Král.
Při předběžném sčítání bylo v Hradci Král. napočteno
0767 obyvatelů.

Osobmí. Pan Lad. Troníček, c. k. místodrži
telský koncipista v Maich. Hradišti jmenován c. k.
okresním komisařem.

Národní soelalista. V úterý,tento týden
přišel do redakce „Obnovy“ muž, asi třicetiletý, který
se vydával za zakladatele strany národních dělníků.
Že prý dříve nálešel sociál. demokratům pak straně
národ. socialistů a nyní, kdyš jej obě ty strany zra
dily, de v největší bídě, v kteréwe nalézá, utíká se
s důvěrou ku straně katolické. Promilo nějský
příspěvek. Jeho prosbě vyhověno načež on se odebral
do redakce „Batibora,“ kde taktéž přednosl svoji la
montaci. Pan red, Peřina rovněž mu nějaký příspěvek
udělil. Na to odešel do hospody, kde statně popíjel
a když viděl, že z příspěvků, která dostal mu málo
sbývá, odebral se ještě do biskupské residence a žá
dal způsobem nanejvýš nesluěným o rozmluva a J.
M. ndp. biskupem. Poněvadž byl již tak opilým, že
sotva na nohou stál, nebylo jeho žádosti vyhověno,
což jej tak podrášdilo, že se obořil na domovníka a
poušíval tak surových výrazů, že musil býti přivolán
strážník, aby řádění nevítaného hoata zamesil. Byl
zatčen, a to vyšlo na jevo, že má u sebe falešné do
kumenty, še ss dopustil jiš různých podvodů atd. Na

takováto občany může býti strana národ, socialistůrdou

Před porotom v Hradci Králové sonsen
byl v ponděli František Šmída, š0letý býv. rolník
+ Lipovce u Rychnova, který byl žalován, že pobodal
nožem manželku svoji a tím dopustil se zločinu ne
dokonalé vraždy. Svědectvím vyšlo tolik polehčajících
okolnolností na jevo, že byl Šmída porotou uznán
nevinným a soudem sproštěn obžaloby. V úterý a
ve středu souzen byl známý zloděj Jos. Křídlo z Loche
nic, kterýš žalován byl pro sločin loupeše a celé
řady krádeží. Týž nenán vinným a odsouzen na 16
roků do těžkého žaláře.

Pochvalné uznání. Nejdůstojnějšívele
pastýř náš Edvard Jan Nep. ráčil prostřednictvím
nejd. bisk. koneiutoře v Hradci Králové vysloviti po
chvalné uznání panu Janu Fouskovi, říd. učiteli a ři
diteli choru ve Vlkánčí za jeho horlivé a příkladné
působení. Gratulnjeme.

Obcovaci řeč. Jistý krajinský list přináší
zprávu, kolik obyvatelstva má Rokytnice a vypočítává
též růsný dobytek jako prasata, koně voly a na ko
nec pravíše prý vájckni přiznali se k obco“
vaol řeči německé, 

Aaonymní dople,plný sprostotya hrabýchurážek byl zaslán redakci t. |. V raždém řádka jeví
ae bezúzdná zášť proti všemu, co jest katolické, ale
marné bychom v tom hledali nějaký důvod. Nesná
mému pisateli doporačujem výrok Alexandra Domasa:
„Anonymjest nejjednodušší asároveň nej
lacinější třaskavkou běžné nenávisti. Je
to dynamit slušek, ničemných mužů, po
kleslých šenštin a někdy i paní a páně —
z lepší třídy.“

„Nárední Listy“ oznamají:— „Na cisé
půdě“, román AL. M.Vobejdy-Prosečskéno, přeložen

byl do rnštíny. Některé raské časopisy přimasly o díle
tom velice pochvalné aprávy.“

Neštěstí ma dráze. Dne 4. t. m. pobřben
byl v Chradimi pan Jan Kindl, hlídač na novém ná
draší v Cbrasti. Ubíral se jako obyčejně s Hrochova
Týnce do Chrasti po kolejích, byl vlakem však sachy

ces, kus cesty vločen apřejety mu byly oběnoby. —Odvezen ihned do Chradimi, kdeš v nemocnicí
poranění svému podlehl. — Zase jeden důkas, jak ob
tíšná jest služba ne drábách a jaké opatrnosti při ní
třeba.

Nemohou so dočkati smrti. Obecní
úřad v Radoníně dostal úřední přípis, od c. k. okr.
bejtmauství, aby vydal „úmrtní list“ svědělcí jistému
občana K. M, který prý před 14 dny zemřel. Mas
tea, ačkoli jiš atařec votobý, byl sice nemocen, ale

fece dosud šije. K neuvěření a přece skutečné pravda.
čro, k smíchu i k zlosti, kdyš jest člověknucen umříti.

martí. Dne 3%.ledna t. r. zemřelé v Pravo
níné paníMarie Majdalena Kochová, matka, děkana
a bisk. vikáře vdp, p. Kocha, ve stáří 87 let.

| Šedesátileté marezenimy slarí v tomto
měsící v pondělí dne 18. vdp, Josef Čížek zasloužilý
farář v Dobrém, b. notář a tajemník vikariátu rych
norského. — ,

„Samostatnost“ pana Hajnav Praseprý
si začíná bráti příklad s „iad. listá.“ Odbératelů
totiš ubývá. Tak udělují některé denní listy. — K toma
se nám oznamuje s Kostelce n. U. — „lo hostince
„Na Rabštejně“ dochazí jiš dloahoa dobu „Samostat
post,“ ačkoliv si to pan hostinský několikrat sakázal,
Nejdříve sasýlal všechna čísla zpět — a když to ne
pomáhalo, dopsal redakci, aby lest zasýlán nebyl —
ale nic platao. Pan Hajn m patrně myslí, že může
své „daševní plody“ každému vtloaci. — Fodobná
tpráva došla una již dříve n Douuleb, — Úsndek o
takovém jednání ponecháváme čtenářstva.

Stavba nového chráma v Náchodě.
Spolka pro vystavění norého chrámu Páné sv. Var
hinoe v Náchodě v době od 24, ledna do 4. února
1901 odvedli: Nejmenovaná dárkyně své úspory 40 K.
Pí. Marie Dvořáková choť doktora v Náchodě jménem
účastolků orator.a 84 K 60 h, p. František Moc, HH
dicí učitel v Náchodě, 10 K, pan Karel Kohl, řídící
učitel v Dobrošové, UK, železniční zřízenci r Náchodě
z výtěžku plesu 2 K 60 h. Kéž by tohoto chvály
hodného přiklada hojně následováno bylo. Dp. P. Ant.
Bartoš, farář v Ranné 2 K, al. Frantiska Lrořáková
v Chrudimi, 2 K, p. Hynek Endt, móstský tajemník
v Náchodě 2 K, vdp. P. Mikuláš Šimon, děkan ve
Svratce u Hlinska 3 K a p. Alois Valátek c. k. celní
berní v. v, v Bělovvi % 6. Veškerým dlechetným dár
cům vyslovují se nejvřelejší díky.

Nejslavnejším mužem nynějšídobyjest
bez odporu poslanec Dr. Klouček. — Alespoů v „dič.
Obzora“ čteme stále chvály o něm, sáhodlonhe sa
ulána různých „veličin“ plní strany tohoto organa
jen aby ovét věděl, de Dr. Klouček jest vlastně nej
arědomitéjším, nejálechetnéjším a nejcharakternéjším
trorem pod ulancem. Snad kdyby někdo nám dnes
dal státní právo, naplnil zemské a obecní pokladny
peněsi, zamezil socialní tíseň, — nobyl by v „dtě.
Ubz.“ v tak krásných barvách vykouzlen — jako nyní
„srobodomyslný“ poslanec Ur. úlouček. A proč? —
ion, Návesníkovy „Jičínské Noviny“ přinesly, jek
jeme jiš v minulem čísle „Ubnovy“ krátce udělili, na
veřejnost trochu tobo špinavého pradlu, které se vyru
bilo v dilnách „avobodomysinýcn“ pánů Dr. Klouček
© spol. a co vrhá tak svláštní avétiu na ten iiberální
charakter! — Podivno jen, še p. Dr. Klouček, ač za
jisté dobře ví, jaká jest ta nejjednodaěšícesta kdyš
se má porušená Jest opět učistiti, přeu cesty Lóne
poušije. Patrně ví proč. Ty nadšené články o jeho
osobě v „dič. Ubz.“ s „Stráži na Cidliné“ zajisté mu
mnoho nepomohou, neboť takový apůvob obnajování
se dovede kašdý, aniž by to musel býti Dr. Klouček.
Politováníhodné jest však čtenářetvo těch listů, které
touto „duševní potravou“ se musí sytit — a ještě sa
to platit.

Názer otee © mochávání po škole.
V Chrasti obdržel jeden pan učitel list od jednoho
otce, násiedujícíhu snění: Prosím jich, pane ředitel,
nařezou mému bochovi, co 8e do něj vejde, jen mi ho
nenechávajpo škole.On sí tím zvyká na kritni
nál. — — —

Z Jičína. Ve dvořev Oabislavicích pohádali
se minulý týden čeledínuvé Josef Jirásek a J.Bíma,
Do hádky vmísil se čeledín třetí, Alois Záveský. Por
atala rvačka, při kteró byl Záveský nožem bodnut
načeš sa několik dní zemřel. Podobných „rábav“ vy
kazuje dobs masopustní příliš mnoho,

Z Vrehlabí. Minalé pondělínalezen byl
v obecním věsení zdejším 75letý podomní obchodník
Václav Klein z Dol. Drora mrter. Jimenovaný atatec
den před tím nemohe nikde obdršeti noclehu, žádal
na městeké policejní strášnici, aby směl v obecním
věsení přespati. Lékař, který mrtvola obledal, pro
hlásil, de stařec zemřel amrtí přirozenou, sešlostí věkem.

Z Chotěboře. (Úmrtí.) Dne 4. t. m. o půl
4, hod. odp. zemřel u věka 45 let zdejší ouvý, vše.
obeoně vážený c. k. okr. hejtman p. Vác. Petraš, který
před čtvrt rokem sem ne první působiště své za
vítal. Mrtvola jeho byla ve čtvrtek o 3. hod. odp. sa
ohromného účastenství lidí swměsta i okolí vykro
pens, na to u vejikolepém průvodu k nádraší dopro
vožens, odkudá byla pak do rodinné hrobky v Ko
stolci nad L. převezena, — Nad úmrtím jeho trachlí

oslé pět neboťbyl maš povahy ryzé a upřímné.—— . p.
Z Hořle. Zdejší „NovéHošickéList ,“ ča

sopie určený výhradně pro akandalisování každé slušné
společnosti, pustily se nyní celou parou do nového
bospod. listu, „Nár, Solských Novia.“ Kdyš jiš kašdý,

ponékud eluáný Hit přestal vésti polemiku s p. Vlasákem, pondvadě kašdá novinářská diskuse s ním byla
marnou, tu obrátil evó sbraně k novéma lista, aby
oa něm skoušel své surové a aproaté výpady, po nichš
on tol.k toužil. Doufámeale, žei „Nár, Selské Novi
By“ budou duševní výplody p. Vlasáka ignorovat,
ooš by jenom k jich roskyěta sloudilo.

Z Tepiie.„ST ekoladorfyZa velikéhoúčastenství pohřben byl Václav Maliaske, biskopský
vik. osokretář a děkan teplický. Pohřební průvod
vedi s farní budovy vadp. čestný kanovník a vikář
a Morkelsdorfa Frant. Schmied, kterýžto přednesl ná
roveň dojemnou pohřební řeč o horlívé činností náhle
mesnolého. Smuteční slušby Boží vykonal vdp. J. 8
řišté děkan s Aderebachu. Průvoduaúčastnili se ku
a vikariátu bronmovského a zástupci řádu sr. Bene

dikta s Broumora, dále vysoce Aooný pan pstron,Bedřich Faltie šlechtic = Jamny s veškerým
nátním úřednictvom, pp. o. k. okresní hejtman a školní
inspektor s Broumova, úředníci ©.k. okresního soudu
a berního úředu s Teplic, obecní zastupitelstvo zo
všech přifařených obci, sbor veteránů, tři abory ha
sičské a apolek „Svépomoc“ a Teplic. Dále núčastnili
Be voškoré s učitelské sa šaciram a přečstné zá
stupy lida z blíska i z dáli. Zesnulý vyznamenával
we zvláště praktickou znalostí a horlivou činností
v duchovní správě. Jas činným ve mnoha spolcích
bmotaé i mravně, rozšiřoval dobré kniby a časopisy
mesi srými farníky, zvláště oblíbil si slova píema,
„Domine, diloxi decorem domus tuae,“ podrobiv dů
kludné restauraci oba zdejší chrámy, jak farof tak i
mariánský. Vrátiv se z daleké pouti s tlíma, choravěl
aá konečně podlehl srdeční vadě. — Neohf odpočívá
v pokojil

Od Vysoké. S potéšenímmůžemekonstato
vati patrně se rozvíjející Šivot našeho rolnictva, které
dosti majíc planého politisování, chápe ne nejnovějších
prostředků, které by sbědoraný stav jeho aspoňpo
někud ulebčiti neb povsnéstimohly. Hesloavěpomoci
nalezlo u nás hojného ohlasu, jek patroo ze dvou
sjevů v poslední dobé u nás ze zakotvivších. Vědone
totiš rolnict:o nade, de prvým a nejdůlešitějším kro
kom k dosažení samostatnosti jest finanční neodvialost
úenoslo se v obcích Sachdole a Radboři zaříditi bla
hodáruě působící záložny Beiffeisenovy a také nano
sení toto korunováno bylo sdárným výsledkem. Dnes
jest na Podvysocků o dvě bašty rolnické svobody
více. Prvanství přejala pokročilá obec Suchdolské,
v níž v ledna | konána pro lid přednáška ©
sáložnách Beiffeisenových, která těšila se četné náv
štěvě a akvělému výsledku. Po promýšlené a působící
řeči p. delegáta ústředního spolku záložen Reiffeise
nových a Praby, sviat. z výbora Hodliuga, přistoupilo
hned 34 členů a ve val. hromadě rovněž v lednu v Such
dole odbývané 87 členů. Tím záložna pro farní osadu
Suchdolekon sestavena a do řediteletva povoláni ne
vzácnou svorností pp. Semerád Č. rolník, 00 staroata,
J. Petránek z Dobřeně,00 místostarosta, Č. Panš, Fr.
Jaagi, Al. Horáček co výboři. Dozorčí rada aložená
jest = pp. V. Spurného, faráře a maj. zlatého sasl.
kříše Frant, Jos. s korunou, co předsedy, J. Převrátila,
co místopředsedy, Al. Lásňovského, B. Vozly, J. Pa
řeze, J. Kopáčka, J. Someráda, J. Jelínka, A. Doudy,
co výborů Pokladníkem svolen p. Tob. Kašpar, učitel,
— V Badboři hlavní účzst vebadila přednáška dp. J.
Křikavy, kaplana = Lošan a 13, ledna konána i tu
valná hromada, v níš konstatováno 31 členů. Zvolení
byli pp. Fr. Tauchmann farář, co starosta, A Potránek
rolník, co místostarosta, Fr, Krana, A. Hart, J. Skokan,
co přísedící členové. Do rady dozorčí: p. Jos. Novotn
co předeode, J. Procháska, Frant. Dolejš, J. Švarc, j
Novák, co členové. Pokladníkem svolen p. učitel Fr.
Kopáček. Uvědomělým obcím obou těchto farností ne
můžeme neá přáti co nejhojnějšího sdara v započatém
díle. Kéž by i jiné obce na Podvysocku násedovaly
tohoto příkladu. Snad mnoho sla způsobeného v mi
nalostí by mohlo býti napraveno a mnobá rána vy
léčena. Žs známí přítelíčkové našeho lidu to těžce
nesou, jest na bílední. Ned to nechť nezastraší niko ho

Z Jesefova se nám píše: Milonupomínku
manechalyzde pobošposti sv. betlémské cest ,
kterou jeme zde přičiněním našeho vidp. faráře P. Ť
Vaníčka po celý čas vánoční a sice od Nerození Páně
až do Hromniv každé nedéle a kašdý svatek odpo
ledne v našem chrámu Páně konali. Pobožnost tato
k notění dětinství Spasitele padeho získala sobě rázem
věsobeané obliby u lidu zdejšího i okolního, který ani
da'eké cesty nelitoval k vávětěvě pobožnostitéto, o
čemí nejlepší důkaz podán byl na Hromnice kdy
bošnost tato naposled se konala, a při kteréš náš tak
prostorný chrám Páně lidem úplnén naplněn byl. —
Áno příšlii lidé, kteří málo kdy chrám Páně navštíví
si ss pobožnost velice líbila. Lid se nerad loučil
s touto pobožnosti a všsobecně se ozývá přání by náš
vldp. faráť opět nám nějaké duchovní potěšení spů

sobil, Zarečenímpobožnosti dalších, by tím křesťanskýduch v naší č víc a více se oživoval. —

Různé zprávy,
Papežské požehnání automatem.

Pořádného hejla na 20s staví české církvi nepřátelské
Jisty po příkladu ctihodného orgánu „Die Fackol.“
Tento list přinesl seneační zpráva, če nalezá ss
v jedné z vídeňských ulic automat vlastně celá
výstava jich, kde mošno po vhození 10 h a po sti
sknatí malé páky viděti serie růaných obrázků. Kromě
jiných ocitne se návštěvník také v papežskékomnatě,
aby se stal účasten požehnání Jeho Svatosti. Vidí
tam v šivém obrásku pepefe rakou žehnajícího a na
plakátě nad automatem umlstěnýměte se:-Kardinál Se
bestian Martinelli, apoštolský legát, vyslovil ae ohledně
vyobraseného zde požehnání následovně: Je to výraz
ným přáním Jeho Svatosti, aby dotyční, kteří žehnání
jsho v tomto obrásku shlédnou, a je s důvěrným
ardoem přijímají, téhoš štěstí, spasení a ušitku bili
podílníky, jako ti, kterým se ho osobně dostane.“ Že
tuto tlastou kachna střelily a svým čtenářům před
lošily „Národní Listy,“ „Jihočeské Listy“a pod., není
konečně divu, ale še i konesrvativní „Hlas Národa“
dal ae lapiti na toto sousto, to zaslouží povšímnutí.
Nemlaríme li ani o nemožnosti, aby osvícený papež
takový nesmysl vyslovil a po kardinálovi bo takovému
podniku vskasoval, musíme ukásati na okolnost, do
„Fackel" nejmenuje ulici, kde onen automat jest a
pak, še vůbec žádnýkardinál Sebastian Martinelli



meazistaje! Jamo svědaví ví- liběrální Joty
tuto lMívou a av. Otce urášej ( správu, kdyš byly
dost lehkomyslné, aby ji bez přemýšlení otiskly.

EInfernální menávist všeho katolického
jeví se v universitním „Času“ skoro častěji než
v „Práva Lida.“ Z obrásků „Jak pracují klerikálové
při volbách" přichásíme bez mála důsledku, še dle
„Úasa“ volebním střediskem amí být kašdá židovská
putyke, Sidovská továrna, helvetský byt pana pastora
atd., jen ne — katolická fara, Katolík vůbec není
člověk. Tak se sdá, jakoby „Úna“ rád obnovil bar
barská nařísení proti katolíkům, jaká do nedávných
dob platila v Anglii, Švédsku, Norska, Dánskua ji
ných zemích „čistého ovamgelia.“ Aliance iaraels

smí pdánet ton pro volby, ale katolický duchovní —— P (B— j.)
Ví se proč. Vládní „Fremdenblatt“ prohla

šuje, že strane antisemická není totožna e prospěchem
Rakouské. Toť se rozumí, že dle přesvědčení jiných

Batt je to strana didovsko-liberální. Ta může něcopůjšit — — —
„Děti slavných Husitů“ totižvlastenci

= pod Radohoří patrně neklerikélové, tmy římské
prosti, bavili se dlesprávy „Času“s 9./[. solovými

výstapy, jichž názvy volají k srdci: „Čeuký vandrák.Šap, už je tam. Figaro a Cigaro. Syžáci. Naštvanici
tam je sakra hecD. ti slavných Hasitůl“ — Ubobéděti,
ubosí Hasiti! (Rosvoj).

První zabavení poslaneckých dlet.
N. 1. píší: Teprve dva dny zasedala radaříšská, a
jiš sabaveny byly jednomu českému poslanci diety.

oslencem tím jest V. Kloféč, vůdce národního děl
nictva. Nejzajímavějším jest však při zabavení tom,
de diety zabavili mu jeho bratří: Tiskárna národně
aociálního dělnictva v Praze, zapsané společenstvo
s ručením obmezeným, pro pohledávku 2000 K. Kdo
však věci rozumí, dovtípi se, pročse tak stalo. Posl.
Klofáč při tom ničeho nestratí, neboť je to tak, jako
když dáme desítku z lové kapsy do pravé.

Probodení srdee. Dlespráv novinářských
nařídil zesnulý básník Zeyer ve své závěti, aby mu
bylo před pochováním probodeno srdce. Přání básní.
kové bylo vyhověno. Pomijíme osobu zvěčnělého bás
níka a všímáme si pouze provedeného probodení srdce,
ješ dosti často bývá v rávětích žádáno. Operaci tato
pokládáme za holou zbytečnost v případě, kdy smrt
jest acela prokázána. Bylo by to velmi emutné s naší
pokročílon vědou, kdyby nedovedla ani rozeznati sku
teňnou mrtvolu od člověka zdánlivě mrtvého. Kdyby
věda lékařská nedovedla toho, pak bychom rozhodně
žádali, aby si osvojila raději snalost těchto obyčej
ných zjevů dříve, neželi sepouští 'do rozumářeké spo
kulace o původa s určení člověka. Není-li smrt na
jisto prokásanou, jest probodení srdce vraždou, která
naprosto znemožňuje, aby člověk zdánlivě mrtvý přišel
opět ku vědomí. Neomlonvá tato zbytečnou aneb někdy
hříšnou proceduru ani strach před možným probuzením
v pohřbenérakvi, protože případy takové jsou sku
tečnou vzácností, kdežto vražda zdánlivě mrtvého při
hodila se jiš dosti často.

To jest dovoleme. Židovskýčasopis„Nene
Freie Presne“ v jednom zposledních číselpřináší zprávu,
kterak počátkem nového atoletí celá řada velkých ra
kouských firem udělala krach. Ajizlivě poznamenává,
že výsledek nábožných rosjímání v katol. cbrámech
na konci století již nese ovoce! To ale nesděluje svým
čtenářům, de jsou to téměř všickní šidé, kteří
udělali bankrot — a tím tisíce lidí zvláště chudých
řemeslníků přišlo o peníse. Jenom vídeňští židé
Gattman, Kohn, Rubinstein, Hoffaan, nadělali dlnbů

řes 2 miliony — načež prohlásili úpadek. -- A to
jest dovoleno, aby takovéto padoudství syalovalo se
na katolíky.

Krváky. Ve všech denních listech proběbla
tento týden správa o „lopičeké bandě“ v Klatovech,
která sostávala s 16 kluků, 12 aš tdletých kteří tak
byli roznícení krvavými romány, že utvořili „lopič
skou bandu“. Zaopatřili si některé vražedné nástroje
a jeden z nich byl vybídnut, sby zavrašdil jednoho
starce, který měl něco peněs, Když ale hoch vybídnutí
vůdce (16letého klaka) uposlechnouti nechtěl, vypálil
ne něbo tento ránu z revolvera, čímě hoch utrpěl
těžkého zranění. — Toť také následek čtení krvavých
románů. Často jiš v „Obnově“ jeme vylíčili smutné
následky zhubné četby, a přec krvavé romány se čton
dál. Každou chvilou čteme v novinách: Syn zavraždil
otce — malý chlapec zabil svého soudraha při hraní,
— několik nemravných chlapců spáchalo násilí, žák
se pral se svým učitelem atd. O četných krádeších a
loupstích pachaných mladeší by se mobly jiš psáti
celé kroniky. A kde je vina? Kašdý, poněkad jen my
alící člověk dnes mnaf říci, šez největší časti — v krva
vých románech. Ti páni nakladatelé, kteří so radají
ze slušných příjmů, který jim z krváků kyne, snad
ani nevědí, kolik bídy, neštěstí a svrhlosti mesi lid
zasejou. Máme sice dosti paragrafů, u zvláště na ka
tolické noviny jest jeden jakoby reservován (— — —
skotková povaha přečinu — — — proti nábož 8po
leč. židovské — — atd.), ale kdyš židovští agenti

chodí po našem venkovu, a nabízejí škváry, kterýmiee tolik z/a mezi lidmi šíří, o čem nás maohéó zku
šenosti přesvědčují,— na to není paragraf žádný.—
Zde je nutno domáhati se co nejrychlejší nápravy!

Také říšský poslamee. Frant. Schreiter
z Kašperských Hor, příslušník strany německo-radi
kální, byl právě před sestoupením říšské rady poati
šen oemilou nehodou. Bylo mu celé domásí zařízení
aš na poslední židli zabaveno.

| Pemizel „Národní Politika“ se dne 3. února
přinesla tento insert: „Dobrý zedník, 86 letý, míní
se oženiti, ©dobron knobařkou, vadělanou a. t. d

. e vládnoucí alespoň 20.000 zl.“ A hned o něco
níže stálo: „Architekt a stavitel, přeje si učiniti zná
most za příčinou sňatku, s dívkou, dobře vychovanou
ve stáří asi 20 let Jmění merozhodaje. Který asi
« těcb kandidátů ženitby doatal více nabídek? —

České umění na výstavěpařížeké.
V 5. sešitě časopisu „Alte und NeneWelt“ pojednává
J. Baumberger o uměleckém průmyslu různých národů
na výstavě paříšeké v paláci dekorativních uměn. O

českém průmyslo uměleckém vyjádřeje se takto:
„Všecka čest taktéš Čechůmv tomto oboru. Co praž
ský umělecký průmysl vystavil, tvoří avláštní věnso
vynikajících prací a rysy scele osobitými, ješ 60 ne

odrosojí ani s Paříže, ani « Vídně ne icbova 
... Mistrorským kusem původnosti jest u Čechů
malá kaple « oltářem, všo v moderním slohu ae svlášt
ním kouzlem, kteráš přese všechnu modernost tak
vážně a sbožaě hledí, jako oči dítek před jesličkami
v kostele, — důkas to, še umění nábotenské jest

uměním vdech slobů. Zde dostává ovšem také z5waučenou onen mělký tlach, jenš by českému národu
rád opřel každou echopnost k avórásnému šivotu
kulturnímu. Tací mluvkové sotva as dokážou,co Pra
dané v Paříži dokázali.“ :

"Slovák peslamcem v Americe. Uhor
ští Slováci nemají dosud ani jediného svého zástu
na sněmě uúborském, ale američtí Slováci ve státu
Wyoming zvolili si za člena tamnějšího zákonodárného
sboru avého krajana Bugoše. Tenpřistěhoval se r.
1888. do Ameriky, kdeš po osmileté práci v uhelných
dolech chodil dvě léta do školy a pak se opět vrátil
ku své práci, s které ho poslanectví vytrhlo.

Pét set eperních kompomnistů hodlá
konkurovati o cenu 10.000 marek, vypsanou drem.
Simonem v Královci za nejlepší lidovou oporu ně

meckou. 800 skladatelů| Šťastné Německo! Neboháporoto :
Divadla v Uhrách. Národnídivadlouher

ské atojí ročně průměrně 407.000 zl. a přijme se jen
967.000el. —ostatní se hradí ze státní pokladny
Vládní návrb subvence venkovským divadlům zní na
200.000 koran, ale bude ještě zvýšen. Vědyť Maďaři
mají peněz dost. — — —

Memeolry dra. Hiegra. Jest prýrozho
dauto, že příštím rokem začnou se vydávati memoiry
atařičkého vůdce staročeské stany dra. Frant. Riegra.
Dosud s nimi bylo otáleno, zejména se zřetelem na
různé důvěrné hovory páně Riegrovy s osobnostmi
nejvýše rozbodujícími jakož i podobné zřetele jinaké
vzhledem k různým jednotlivostem aktuální politiky.

Dvojí leket. Y naších čítánkách, vydaných
mloolého roku, čteme: ©„Rozeznáváme petero částí
Praby: Hradčany s Malou utranou na lerém, Staré
Město s Josefovem a Nové město na pravém břeba
Vitavy. Mimo to draží se ku Praze obce samostatné
Smíchov, Vyšebrad, Viuobrady, Žiškov, Karlín, Bubny,
Ježco rok srůstajíce pokládati se mohouza částí Prahy.“
Tedy Vyšehrad, jenž byl s Prahou spojen r. 1883
t. j před 18 lety, pokládá se + českých čítankách
za obec samostatnou; podobně i Bubny, kde každá
uliční tabulka nese dodatek „Praha, VII. část“, uvádí
se jako obec samostatná. Patrně touto dodatek má
býti korrekturou naší čítánky. Zajímavo však je, že
čeští žáci v českých čítankách o Praze dočítají se
věcí nesprávných, za to však masí být správné pou
čení o Vídni, neboť článek „Vídeň“ jest v té příčině
opraven; stojí tam: „Vídeň dělí se nyní na 19 okres
sů; dříve se skládala z 34 předměstí“. I zde ten po
věstný dvojí loket.

Topení popelem. Zřídkakdy jsou kamna

neb plotna takpořísony. aby ublí úplně shořelo. Téžmnoho dcobných kousků uhlí roštem propadá a při
chází na zmar. K hnojení nemá popel z kamenného
uhlí pračádné hodnoty a vyhazuje se prostě na dvůr.
Můžeme ale popel z ablí velmi dobře zušitkovati to
pením, jak se o tom četné hospodyňky přesvědčily, a
proto neváháme k zužitkování popele nabádati, ač by
ae to na prvý pohled aměšným zdálo. Počínámo sí
takto: Popel dáme do bedničky, pokropíme jej řádně
vodou a dfevem jím mícháme, až utvoří se z něho
hustá kaše. Když jest pokoj dobře probřatý a kamna
rozpálená, dáme na oheň několik lopatek této popelné
kaše a dvířka savřeme, neboť kdybychom je otevřeli,
vnikl by smrdutý dým do pokoje. Popelhoří psk po
mala v kamnech po celý den a udržíme si laciné,
stejnoměrné teplo.

Závej v zimě. Při chladném počasía jme
novitě v zimě při mrazu neměly by dámy nosití zá
voje. Teplý dech z úst a nosu vycházející jest závo
jem do jisté míry zadržován, ledový vzduch krystali
stuje ho v jemném přediva závoje a nos z toho od
nese škodu. Velmi snadno může totiž omrznouti, anif
by to majitelka dotyčného nosu v tom okamžiku po
sorovsla. K ochraně proti prachu může býti apíše
závoje používáno, ač i zde lékaří poukazují, že závoj
Skodí zraku.

Jak povstamou souchotě č. tabor
kule. Lékaři tvrdí, že souchotě zděděné, vrozené
jsou desti vzácné. Ponejvíce povstávají taberkule ná
karou, a sice v první řadě vdychováním vzdachu
nasyceného zárodky čili bacily hrozné choroby plicní.
Cbrchle souchotinářů obsahují miliony zárodků života
schopných bacilů tnberkulí. Když tyto výměty za
echnou a v prach se promění, větrem, průvanem, £a
metáním, vlečením dlouhých šatů se rosvíří, zvedají se
ao výlb a při vdechnatí do těla vnikejí kdež usuzu
jíce se za příhodných okolností způsobují aouchotě.

aké bublinkami, jež při kašlání nemccný ve avém,
okolí rosšiřují, šíří se nákoze. Rovněš i potravinami
nevařenými tak se děje. Zvláště nevařeným mlékem
od krav taberkolemi postižených a masem ze zvířat
chorobných, nebylo Ji důkladně vařeno neb počeno.
Přenáší se také soachotě dobytkem, pakli nečistými
praty se dotýká člověk zanícených, neb poraněných
míst sliznatých. V tom ohledu je nobesbečné šplhání
dítek po podlaze, obmatávání snečištěného prádla, ka
pesníků a pod. a pak dotek sliznic v nose nebo v ústech
bezprostředně náuledající (olisování pratů, ohrysování
nehtů, vrtání v nose prstem atd.). Velmi povášlivý je
styk různých předmětů od jiných osob upotřebených
ne sliznicemi v ústech, jako je použití hudebních ná
strojů, dýmek, sklenic, příborů, talířů atd, e konečně
nepatrné rány způsobené škrábáním, vyradeniny Da
kůši, vřídky a pod. Zoajíce příčiny varojme so všeho,
čímž bychom si mohli spůsobiti chorobu nad jiné ne
bespečnou.

Listárna redakoe.
Vamberk, N. Bydžov, Choceň, Předklášteří

Došlo pozdě. Uvořejníme v příštím čísle.
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10.000 číver, sáhů
stavebních pozemků, které se hodí
pro závody průmyslové a domy
činžovní, dílem před nádražim, dí
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském

a kupujícímu výhodné platební
podmínky poskytne

Josef Kulíř,
ředitel měšť. divčí školy v Hradci Král.————

dne Ed opodohaduebudovtoo ov dob1nbnhnpnývon DajP hněe

Ignáce Neškudla syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Heškudy, faráře vo Yýprachticieh)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

-výrobní závod
šech kostelních paramentů.

NiCennfky, vzorky i roucha botová na ukázku
Ě se na požádání franko zašlou.
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Prodá se dům
(právováreční)

v Hradoi Ecrálové
v jedné z nejživějších ulic, třípatrový, se 3

krámy, v dobrém stavu se nalézající

SP*>za výhodných podmínek.“
Potřebí jest předem zaplatiti menší částku,
načež další po ročních splátkách. — Bližší

sdělí redakce t. I.

0

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.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 812.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uctivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, křílle
kasatelny, spovědnice, kříitelny, komsoly, svícny,
lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatné a franko.

ORP> Natná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykoná se bezplatně. ——

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna,



Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaille ď 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

JU.. Jos. Tomášek
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
„ Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a

nabízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše

a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.
Též v Berlimě obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille.

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 pa spátky bez svýšení cen!

Oltáře,sochy aj.
v6 vkuaném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochaře ro

práce kostelní ký p
v Syohrově (Ďechy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! —Plánya rospočtyse neúčtuji
Provedeno ke 300 oltářů.

NRRARNNRRNNRNNNNN
Dekorační malít a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. En.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úřadům

pro malby ohbrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizem v barvách i kresle
ných, dle zaslavých malých podobizen,

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

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

nými rozpočty.

NRRRRRNRNNRRNNNNA1
KNNNNNRNNNNNINNIICIC

Sbírejte upotřebené
poštovní známky zz 5 sko
dých hochů, kteří se chtí věnovat stava kněžskému,

Antonín Sucharda,

| Za to kašdý daslame různé pěkné církevní pa

sochař a řezbář v-Moré Pacs (Krkozede)
d s6 ku zholovení oltářů, Božích hrobů
a, ch potřeb umění elrkermíhoj též nhoto

výrobkyvlastní důny
ož | sa řádnou práci pfi cenách nejmír

8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

mátky: růžesce, medaile 6v. Antonína, Pražálkého
Jezulátka a t. d. — Dotasy jakož i aásylkyadre
sovány buďtež na kancelář„Bethlehem“ Brě
genu (Vorariberg).pBEDES;

JNA. ProfDraBiederta Pčte přírodnídětskémléko
ÚB) JO. hraběte Harracha

mlékárna Mokrovousy.K Z zzo
postrádají.

Podává Be v pěti různých směsích aterilisované a k pití jit připravené..

Možnost výběru dle stáří a zdravotního stavu dítěte jest hlavní před
ností tohoto jedině osvědčeného dětského pokrmu.

Výroba odpovídá veškerým požadavkům hygieny.

Sklad a prodej u pana Josefa Růžičky, pekařea krupařev Hradci
Králové. Malé náměstí čís. 12.

ho lék

T
Pro memoria.

/,8

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.
oltářní svíce voskové, polovoskové, 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, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XINXE.vyznamenaná firma:

En. Sezernsicý,
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 drubů 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.
| 9 *NÍ "O n 38

PH
AV, VSV00909988

baladevozfranko.Lhůta1rek,nebzahotovése0*
©

„= bDNVBez konkurence.

Tovární sklad hudebních nástrojů a strun.
e IIOUSILEG

M výborné se amyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl, Koncertní 10, 15, 20—80 sl. Citery, )ěKG
A flótny, klarinety a t. d. báječně levnó; na př.: koncertní citera v pouzdře 7 zl, 8

WS, | flótna z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. atříbra 12 zl., klarinet s grenadil dřeva NAV
©) 13 klapek Fis brejle z nov. stříbra 17 zl., pouzdro na hovsle 140 zl, smyčce (M
k od46kr.do5 zl. r

2 Výtečné struny. ka
E Připomínám,že co zkušený hudebník chovámna skladě jen nástroje jakosti nej- C“
“ An)| lepší, přesněladěné a vyzkoušenépodzárukou. Objednávky l správky přesně a rychle. mpk c bd +T

be : , ó , „ , M8 Jan Cermák v Hradci Králové, 2
70 velké náměstí čis. 135. S?»

es avEMGGM 2VGDGBG84SLOAANNAA2312vnější jinam
V,Vacek,

závod C. k. státní medailí vyznamenanáškolkářsk ' i

v Pamět první moravská vyroba věžních hodinníku
u Uhlumce

nabizi pro zimni a jaruí vysa
zování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé

pov křovinyozdob. koniferylvoké stromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
»zásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Poučnýcenník zdarma

FR, MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlo1ho
letou zárukou v dokonalé jakosti.

Mospočty zdarma, I



Ludvík RKnepr Úplnévýbavynevěstám.|
u Hradol Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie). Žíněnky. |

Nabytek,

IAáby tek.
Výrobky dokonalé.

Ji Pohovky. Celé garnitury. Pérovky

RLA
KN

ZA Odborný volkozávod pro malbu
a chrámových okoz.

kn aoa: ooaz úplná zařízení
ením ová jů Při ov ka přja kpraggie zaručením práce n domácího prostředkupřijmi jen pů- : . .xe

modernějším poža- Vodníláhve v krabici sochrannou v největším výběru za nejlevnější ceny též"| známkou„kotvou“z R lékárny,
darkůmvyhovující. známkounO isotu,žes Set ně na mírné měsíční splátky.

Zkrát prvními cenami pravek původní. Y: v roba a sklad nábytku
vyznamenán. r Vl Richtrova lékárna ý y

Cen“ »dm . : 1 I jSEE k AvP tuěleda5.JA K. V. SKUHERSKÝ,— Hradec Králové
Svatojánské náměstí a u pražského mostuproti

hotelu- Merkur.

1 95" Cenníky na požádání franko. m

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízi

PranliškkJDU
závod řezbářský a umělé truhlářstvív Slatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Ouperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější
hnojivo fosforečné do všech půd,

zaračaje nejrychlejší výsledek nej
větší výnosnost,

Nevyhnutelné k jarní sotbě,
nedá se jiným fosforečným hnojivem spo

lehlivě nahraditi.
Dále:

Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli draselnalé, kainit, spe:

ciální hnojiva pro koloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov.
chlévské mrvy, pícní vápno,

dodávají e přesně zaručeným obsahem,
všude soutěže schopné:

Každé
hospodyni

a matce
možno blahopřáti, která
z ohledů zdravotních a

úsporných apro její lahod
nou chut Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy
(pravá jen ve známém pů
vodním balení) používá.

Továrna na v Břeclavi

uměléhnojiva Á SGHRAN Poštornéa kyselinu sí- fh a Lísku u
, fovou u Roztok.

ÚstředníkancelářV PRAZE, Jindřišskául. 27.
(O

VAVv/ ** trubek odvodňova
cich různých světlo
sti, obyčejné tašky,
skrůže, faconové ci

hly atd. jsou výhodně na prodej u

JOSEFA MANYCHA
v Hradci Králové.

o. alk.dvorní

PIARA A PIARIRA
Antonin Petrof Hradec Králové.

První královéhradecká továrna nábytku © x © Stavební truhlářství.

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
M- Niustrované cenniky, rozpočty a nákresy na požůdání franko. "již

Největší česká
továrna

Založeno18664.

009A030Z

BITAVTEOOOTI9914



v Hradci Králové.

kk:
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové. *%

Wap“Pozvání "m
Iu

kádné valné hromadě akoonářů
která konati se bude dne 24. t. m. o 10. hodině dopoledne

ve velkém sále „Měšťanské Bosedy“ v Hradol Králové.
Pořad jednání:

1.) Jednatelská správa za rok 1900.
2.) Zpráva výboru revisijního.
3.) Volba dvou revisorů účtů a 4 skrutátorů.
4,) Usnesení o rozdělení zisku.
5.) Volby do správní rady.

NB. Dle $ t8. stanov mejí právo hlasovati ve valné bromedě všichni akcionáři kteří uložili své

akcie 8 dní před sejitíin se valné hromady dopokleday společnosti. Uplyne tudíž Ibůta kadeponování akcií v sobotu, dne 16. t. m. o 4. hod.odpolední.

AFIREIICINCINIFIOFINFIIIPIE

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuji přesně dle círk. předpisů neb v národ. slohov. vyšívání shotovené:
Mešní roucha, pluvialy, daimatiky, vela, nebesa, pra, školní I spolkové, keroukve,

koberce oltářní, příkrovy, ulby, rochety s ni mi krajky; monstrance, kal , pa
cifikaly, ciboře, ovicny, lampy oltářní, kadidelnice,lustry, jechnicky prace křžové cesty a ollářové obrazy od nejlepších akad. ml .
SFPECIAT.TT' A.: V ohnizlacení kalichůneb eiborií dle ornamentu:1krát

v ohni10sl., —3krát vohni18 zl., — P mátných77 4krá v okní20al 1 ostatníchnádobposv

SPECIA s Pro chndé neb Úlíální ko
SPEGIAUITA:: stely zasílámG mešních
rouch s příslušenstvím barvybílé,čer
venó, fialové, černé a zelené, celé s hedváb
ných demašků, clacé zlatými neb hedrábnými

porami. římského střihu. 6 kusů v cesa 09 al.

SPEGLALITA: Pro méně majetné kostely
= silám: 1 úplný para
went t. j. 1 kasule, 2 dalmatíky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, celé z hedvábného
damaško, clacé slatými neb hedvrábnýmipor
tami, římského střihu v ceně 76 al.

| Ilustrovanécenníkyzdarmaa franko.(jj

Nejstarší vlastenecký volkozávod paramentní založen r. I810.JOSEFNEŠKUDLA,
©.a k. dvorní dodavateletví

v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy).

Hotováparamentazasýlajíse na ukázku,kdyžudánapřibližnácena abarva.
SRB“Mnohotisio odporučení z oelého Rakouska i Ameriky. ij

Adresavždydo
slovněúplná! opÁpzavseípyh1yojdpona0j9

Pan Josef Nežkudla v Jablonném nad Orlicí.

Obdržev od al.„Poironátníko úřadu vykázaný obnos 210 zl., nemelkám Vám ten samý s díkya tím podotknutím odeslati, še jak já, tak též sl. patronátní úřad s prací Vaší úplně spokojeni jsme; ne
opomenu při každé vhodné příležitosti Vás vřele odporačiti. .

, Pelhřim Novák,
blak. vikář a děkan v Novém Městé nad Metují.

Z veškerých cen illustr. cenníků němec. firem slevuji 5“/, sconta!

PLESŮ -3x
odporučuje

[ křestanský „bazar Čupr“
svůj hojně zásvbený sklad

nejnovějších vějířů, rmkavic, imit šperků, blůz, lokovaných dámských
9 B řevičků po Aal. 40 kr. ý

Nejoovějšíbílé nákrčníky, košile, límce, manžety, náprsenky, ponožky, pun
čochy, škrabošky, umělé květiny atd. — Tombolové předm 100 kusů
15 K. — Spolkům zasýlám franko. — Umělé květiny a cotillony. Specielní oddělení

nrání 4 A

DO Ď

pouse přeš pás na život.

Frant. Čupr v Hradci Králové,
Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialy.

" n Udě dí

A"Právě vyšlo
9, dilo T. ročníku „Časových Úrab“

v Hradci Králové

Žaloba vyděděnce
XIX, věku. ©

Apologetická črta Dra. Fri. Reyla.
Stran 82. Cena 8 h.

Spisek předvádí populárnímspůsohem škody, které
utrpělo pokolení lidské v minulém věku blady
materialistickými a dokasuje četnými doklady cenu
a důstojnost člověka před hmotnvu přírodou. Na
několika stranách máte hluboké pravdy podány
zajímavým a přehledným spůcobem, takže „Žaloba
vyděděnce“ poslouží znamenitě vzdělávací činnosti
katolických jednot. Spisek jest vlastně výtehem
z přednášek, které autor na mnohých místech
konal. Při větších objednávkách 25 proc. slevy

a franko

pro svobodného pána aneb bez
dětnou rodinu

o 1 pokoji, kuchyni a předsíni lze v „Adal
bertinu“ levně pronajmouti od 1. března b. r.

Zlatá

bible Zlasstků
(v řeči německé)

nádherně vázaná S 127velmi krás
nými obrazy, ve dvou dílech (starý
a nový zákon) za výhodných pod

mínek se prodá.
Bible tato vyšla nákladem L. Herzika vo
Vídni, a za krátkou dobu nádherné toto
dílo vzdor vysoké ceně 75 zl. se rozšířilo

v mnoha tisících exempl.
Bilšší sdělí admlalstrace t. letu.

Statek
k oěmuš patří 45 korch
dobrých polí, táhnoucích
ce v jednom kuse bned
od stavení a 5 korců lok
jest se vším příslnšen
stvím á úplným zaříze
ním i e letošní úrodou
hned z volné ruk
za hotové na prodej.
Stavení kryto je břídlicí,
stodola taškomi; stavba.

nová,

Bližší správy podá:

Jan Černý,
rolník v Byzradci, p. p.Bono

Chlapco do učení
na holičství a uměl, vlásenkářství

z řádné rodiny
za výhodných podmínek přijme V. Koleš,

holič v Třebechovicích.



Příloha
Beseda.

Dojmy z cest.
Napsal Josef Váňa.

Povážím.
„A celý obraz erdci tak je blízký:
ty lány polí, žito vlající,
ty v zeleni se skrývající vísky
a na obzoru lesy mlčící... I“

Jan Rokyta.

Kdo prý má míti pravý pojem o Tatrách,
musí viděti «Mořské oko« za počasí chmurného a
Strběské jezero na uherské straně zase za dne
slunného. Toho prvního nám dobré nebe popřálo,
ale druhého nikoli. Déšť, vichřice a sníh nedovo
lily nám překročiti mohutné hřbety Tater a divati
se s jejich pyšných břbetů v kraj, o něm latinář
dí: »Extra Hungarism non est vita et si ast vila,
non est ita.= Těšil jsem se jako dítě na ty po
hédková kraje Oravska, jež Al. Mrštík tak úchvatně
Mčiti umí, nemobl jsem se už ani dočkati, jak
pookřeju dojemným vlastenectvím v teplém, upřím
ném krubu bratrů našich v Turč, sv. Martině azatím......

Musili jsme zcela prosaisky dráhou přes Žy
wiec 1 Zwardoň v útulné Pováží zrovna do jeho
středua horní jeho tok zcela minouti....... .

Tohle Rakousko jest opravdu Babylon. Pře
jeli jsme malý jeho kousek a pět jazyků slyšeli
jsme v krátkém čase zazpívati, Polský, slovácký,
madarský a ovšem nevyhnutelný německý a sami
jsme byli Češi, Pravý Babel.

Blížili jeme se střelou k branicím uherským
v objetí Suder. Hustá mlha jako pytel zabalovala
krajinu v šíř i dál a zabraňovala nám v rozbřes
klém jitru rozhled. A sychravé chladno roztřásalo
Daše nevyspalé a znavené údy více než třesení
rozvyklanéhao železničního vozu. Konečně přec
srpnové slunce roztrhlo mlhu, prorazilo ji svými
ohnivým: šípy a ozářilo celou krajinu. Jako když
se na nás usměje krása. Ladná pole zrovna zářila
a lesy se zrovna smály. A ty ladné chaloupky!
Jako když je vysoustruhbuje, jako když je vymydlí.
Takové čisťounké, útulné, upravené, A do vozů
přisedali už Slováci v širuchách a širokých plá
těnkách u už jsme slyšeli náš hovor.

Bylo asi k- deváté hodině, když jsme slezli
v městečku Číča na hranicích uherských nedaleko
Jabluakovského průsmyku. Svěží, ranní vzduch
ovanu) nás mile a působil občerstvujícím způso
bem na naše plíce a veselé slunce na čistém nebi
rozveselilo nás, ač jsme byli celonočním bděním
a jízdcu znávení, Dali jsme se vesele v poklus
kolem bučící horské říčky, na níž kolíbsli se vory
jako housátka. A my na něl Sházely jsme have
loky a tlumoky a za veselých poznámek a vtipů
dělali jsme ranní toaletu. A tak vymydlení šli
jsme do městečka do trhu.

Zvláštní podívaná. Lidí jako když naseje,
jablko by nepropadlo a samý Slovák. A hluk a
šum, křik a ruch zrovna vás omamuje. A přec
zdá se vám, jako byste byli někde o »Dušičkách«
na hřbitově, Tamnéjší ženy mají totiž prazvláštní
kroj, jenž snad není ani slovanský. Černousukni
i punčochy a přes ramena jednu bilou plátěnou
loktuši a na hlavě druhou, A blava je v ní zaba
lena jaksi podivně. Nehezký to kroj a i ženy i
dívky vyhlížejí v tom jako mrtvoly. Na první po
hled, když se tak ma sta těch obilených hlav dí
váte, zdá se vám, jako byste byli v Číně, A ještě
něco v- té krajině jest hnusnějšího. Každý muž,
ba i kluk má u sebe lahvičku s páleakou a při
píjí, koho potká, af je to muž neb žena mladík
neb stařec. Hrozná, příšerná, ošklivost a hnus pů
soblcí podívaná. A kořalny a putyky namečkány
a peníze krvavě vydělané plynou do bezedných
kopes židovských, V celé Čáče nedostanete ani
rohlík, byste nemusili k židoví, Opravdu myslíte,
že jste v zemi zaslíbené, Slyšíte slovanské zvuky,
ale marné ohlížíte se též po nějakém slovanském
nápisu. Jen ve vzorně a čistě obnoveném kostelíku
shledáte se se slovanským nápisem.

Když jsme odjížděli odpoledne, bylo nádraží
přeplněno spitými Slováky s nemohli jste jako
slušní lidé mezi ně vkročit. Zamyslel jsem se nad
ubohým tím lidem. Jest takovéto spuštění se dokla
dem zoufalosti nad ujařmením maďarským anebo na
kládají Maďaři se Slováky tak bezohledně proto,
že jsou skutečně na tak nízkém m avním stupni
— Myslím, že jest to obé a že největší vinu nese
pijavice — žid. Ten horský, chudý lid byl by
velice inteligentní a vysoce mravně silný a ušlech
tilý, kdyby jen měl dostí dobrých svých. vůdců a
vzorů, kdyby měl zejména obětavých, jemu rozu
mějících kněží, Ale ti jsou velikou většinou ma

daroni a co nejsou, jsou ubožácin

Jeli jsme Povážím k Zílíně a navštívili jsme
od Předmíru i pověstné Súlovské skály, Nelhu,
když řeknu, že za zastávku nestojí. Kdo viděl
Prachov, nebo docela Adersbach a Werkelsdorf,
odejde naprosto sklamán. Kus romantiky a hlsto
rie Roháčovy a nic více,

Ale milounké to Pováží jest. Tak vám je
lehko u ardce,-tak se vám to volně dýchá, tak se
tam na vás vše směje, že byste se také hned dali
do zpěvu s těmi bochy pastevci, kteří svými ko
vovými, zvučnými hlasy po strmých, hustě stromy
porostlých atráních závodí se zpěvy kosů a drozdů.

Poslouchali jsme obdivuhodné ty pěvce
v podvečerní dobu celou tu hodinu. Věru, po
divný, čarovný to zpěv.

sJá souzvuk jeho chtěl a rythmus zachytit,
by navždy do srdce a do duše se vryl,
všakmarně...
jen touha zbyla mné, bych vždy jej slyšet chtěl,
jen snivé nálady mné v duši zůstal vled...

Nocovali jsme v Trenčíně a ráno prohlíželi
jsme čisťounké to město a pyšný nad ním v roz
valinách mobutný hrad, A divně vás to dojímá,
když s vysoké věže jeho rozhlížíte se v šíř i v dál,
když se díváte v malebné rozloženou stolici tren
čínskou, jíž klidné valí se v mohutném toku Váh
a z níž k nám ponejvíce ubozí drotarové přicházejí.

+A celý obraz srdci tak je blízký:
ty lány polí, žito vlající,
ty v zeleni 8: skrývající vísky
a na obzoru lesy míčící... ls

Odtud zajeli jsme do trenčínských Teplic,
Lázně rozvíjejí se rok od roku a cizinci až z da
Jeka sem přicházejí. Tak příjemně tan je, tak
roztomile se tam chodí, jako v lázních málokde,
A ovšem, slyšíte tum. jen němčinu a maďarštinu
ač to jest v ryze slovanské krajině. V Rakousku
to jinak není.

Bluvná básnířka německá Elsa Goallerová za
čala prý se učiti češtině v Praze na ulici z nápisů.
A nyní už seznamuje Němce sv říšia s našimi
národními skvosty a perličkami, jež prý se jí tolik
líbí. I já tedy začal studovati maďarštinu z nápisů,
ale mohu řící, že na Petěfiho bych se neodvážil.
Prchlo mi to vše z paměti jako ozvěna z lesů a
já neznám teď maďarsky než veddreme = hospoda,

V Teplicích Trenčínských slyšel jsem prvně
cymbál. Cikán mladý, elegantně ustrojený hrál čar
dáš. Podivil jsem se, co citu, obně a života do
vedl tento syn pusty v tak nemotorný nástroj vlo
žiti. Doznívající nejjemnější jako v umírání ztrá
cející se pianissimo mluvilo k duši k nevypově.
dění. Celý vyjeven a rozechvěn lapal jsem téměř
ty zvuky a celou jeho hru. Ale krásné hráti na
cymbál dovedl jen uherské písně. Když za zpro
pitné začal směs z našich národních, nebylo to nic.
Scházel tomu duch "a život.. Ovšem ten
hned měkký ton až k pláči a hned zas jásavý ož
k rozpustilému veselí, jaký se v našich národních
písních ozývá, nemůže nikdy neforemný cymbál
svým kovovým úderem tlumočiti. Musí se k němu
přidružiti švitořivé gusle, pak jest v tom oheň,
duch, život.

A tek asi mistrně hravý nástroj volné pusty
neukojil věčně nespokojenou duší mou, »jen snivé
nálady mně v duši zůstal sled... .«

Literatura.
Poplatkový ekvivalent. Pod tímto názvem

vydal přírněku ku přiznávání předmětů ekvivalentu
podrobených s vyplačnými vzorci a « úředním výka
zem kuren státních dluhopisů ze dne 31. prosince
1900 vidp. Jan Kuhn f. a b. v. ve Studenci, vlastním
nákladem v ceně 84 hal. u něhož lze apia objednati.

„Devatenácté století slovem i obrazem“, vy
cbázející nákladem Jos. R Vilímka v Praze, dospělo
již k eeš. 6., kterýž bobatostí obsahu všem dřívějším
se vyrovná. V části dějepisné nacházíme dokončení
pootavě i nestranně napsané stati o polakém povstání
r. 1830. Další kapitoly jsou: Irská otázka. — Český
národ. Doba probuzení literárně jazykového. — Jose
finské osvícenství atd. — Do textu zařaděny mimo
jiné následující illnetrace: Odchod polských kosinéřů
do boje. — Uvítání Leopolda II. na hradě. — Podo
bizny maršila Paskioviče, Jiří Canninga, Daniele
O'Connella a j. a barerný obraz „První parní kla
divo“ zshajoje část drohov, v níž pojednává se o
automobilech a plavbě vzduchem. Text provázen mno
bými zajímavými a instraktivními obrázky; zejména
jsou ta podobizny českého vynálezce Kadeřávka, bratří
Montgolfierů, českého cyklisty Kohonta, různé anto
mobily, létací atroje atd. Vůbec lze o tomto sešitu
jako o všech předcházejících plným právem říci, že
splňuje i eliby vydavatelstva i očekávání čtenářetva.
Cena sešitu 60 bal.

Vlasť, roč. 4. Obsah: 2 jakých příčinzve P, Chel
čický M. Jana Viklifa Protivou? Dr.Antonín Leuz.
Eucharistie. Báseň od Neznámé. Z říše baltického
Triglara. B. Kamarýt. Vladimír Štastný. Iga. Zháněl,
Ratolesti palmové. J. Milota. Naše Slezsko. Jan Vy
blídal. Duchovní znělky. Básně. Vzdělal hrabě Josef
Berchtold. Hádanky světa. Bedřich Jiříček. Kanonické
visitace biskupů litoměřických v letech 1796- 1822,
Podává Ant.Vetešník, Oslavení XX. století. Báseň.
P. K. Bariaha. Záhady avěta a bilance vědy. Prof
Fr. Horáček. Spiritualismue a opiritisemas. Přeložil J.
Filipi. Literatura slovenská r. 1900. Píše Fr. Peřinka.
Z Národníhodivadla. J. Flokáček, Školeký obzor. J.
B. Žďárský. Literatura. Drobné literární a jiné důle

šité správy a úvaby. Paběrky z novin a veřejného
života. Spolkové zprávy.

Gabriely Prelssové „První obrázky ze Slo
vácka“ vycházejí právě v Ottově Laciné knihovně ná
rodní. Vyšel seš. 2. a 3, Ottová Lacina knihovna ná
rodní vychází nákladem J. Otty v Praze v týdenních

sešitech p 10 kr. (20 b) a předplácí se na čtvrtletí(18 eešitů) zl. 1-30 (K 280) i s poštou zásylkon. Seě.
1. zašle se na požádání na nkázku.

Rozhledů po lidumilství, jediného filantro
ického našeho měsíčníku, vycházejícího redakcí JUC.

r. Cyr. Vlka (v Praze, 859,—II) ve prospěch „Jub.šenského asylu cís. a král. Alžběty“ v Praze na

Kampě, vydáno bylo právě 1. č. IX. roč. s bohatým
obsahem. Předplatné (ročně4 K) přijímápob Tra
papová-Khojrová, choť ředitele akademie hr, StrakyvPraze -III.

Zda věřiti Lurdůmt Pod tímto nápisem vyšla
nedávno zajímavá knížka od L. Kojíska. | v naší li
teratuře máme dosti napsáno o lurdských událostech.
Vyznáváme však, že tato knížka je snad ze všeho, co
vyšlo nejlevnější. Zcela klidně, bezjakéhokoli blou
znění a upřílišování jsou tu projednány důkazy, jimiž
stvrzuje se pravdivost událostí Lardských. Mnohému
sasvitne skutečně paprsek pravdy, když přečte ai jen
několik stran pojednání „Zázraky Lordeké a — věda“.
Věda obhajuje Lurdy a jaká věda? Lékafská, přírodní,
chemik, fysiolog, psycholog — ti všichni nechtě(pra
víme: nechtě) potyrzojí pravost Lurd. Co |ze na knize
Kolískové zvlášť ceniti, jest, že opírá se o úfední spisy
i úřadů světských, o doklady osob dosud žijících, jichž
adressy zřejmě udány a k dotazům zcela přístupny
jsou. Přejeme knize té největšího rozšíření, jak toho
opravdu zasluboje.

Cyrill, časopis pro katol. hudbu posvátnou
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zaroveň orgán
Obecné Jednoty Cyrlilské, ukončil za redakce Ferd.
J. Lehnera r. 1000 dvacátý sedmý rok svého trvání.
Z bobatého obsahu jeho podáváme tuto stručný pře
hled: Cyrill přinesl články: Kterak povolaní činitelé
o to pěstovati mají, aby círk. hudba zvelebena byla.
(Dr. J. Mrštík) Kouzla kraleviče čaroděje čili: Výlet
do předešlých století ku pramenům budby církovní
P. Method Nývlt). K dějinám círk. hudby v městě
šlé pod Bezdězem (Dr. V. J. Nováček). O mešních

zpěvech bohatě melodických. IV. Fractus, V. Sikienece
(P. Method Vojáček'. Populární pojednání o tonech čí
modech atarocírkevních (Jan Ev. Zelinka). O přednesa
hudebním vzhledem ku vícehlasé budbě církevní (Fr.
Jirásek). Kůr chrámový a velkoměstské poměry (Jen
Ev. Zelinka). Vzpomínky z pouti římské (Jos. Vomo
čil!. Dvanácté exercicie cyrillaké v Jičíně (F, J. Le
bner). Církevní ustanovení o zpěvu posvátném (Frant,
Hrabík). O charanteristice tonin (V. Říbovský). Pro
které vydání choráfních knih máme se rozhodnoati?
(D. Orel). — Dále jsou tu zprávy z obecné jednoty
cyrilleké 4, z arcidiecése pražaké 3, z hradecké: Vý
roční zpráva diecéaní jednoty eyrillské v Hradci Krá
lové, z Jičína, Želiva, Miletína, Dašic, Jaroměře a
Golčova Jeníkova; z diecése brněnské 7 zpráv a
drobná zpráva: Když muzikanti stávkují. V časopise
posouzeno 5 hudebních skladeb a přidány příloby hu
dební: Roráte úterní (průvod varban) od F. i. Le
bnera (text upraven od Raise). Introit, Graduaale,
Offertorium a Commanio na svátek Rodiny Páně od
J. C. Sychry. Graduale a Offertorium na svátek Na
větívení P. Marie a Chvalozpěv mariánský Jana
z Jenšteina (z latinského přeložil F. X. Dvořák), od
J. C. Sychry: Roráta úterní (notový hlas pro zpě
váky). Za 2 zl. 40 kr. ročního předplatného zajisté že
podáno tu přátelům církevní hudby mnoho látky po
učné, povzbuzající i praktické. V zájmu reformy cír
kevní hudby jest žádoucno, aby jediný tento český
časopis pro církevní hudbu byl hojně odebírán a zá
sady v něm bajené aby co nejvíce v skutek byly
uváděny. Letošní 1. a 2. číslo Cyrilla obsahuje ná
sledující články: Cyrillským jednotám (F. J. Lehner),
Úplný seznam odporučení zasluhujících skladeb co

remi( cyrillských na rok 1900, Obrana reformy cír
kovní budby (Fr. Jirásek), Pro které vydání chorálních
knih máme se rozhodnoati? (D. Orel, pokračování a
dokončení). Kterak možno rozšířití a uplatniti my
šlenko cyrillskou (Václav Feyks). O mešních zpěvech
bohatě melodických VI. ORertorinm. (P. Method Vo
jáček). Jakožto hudební příloha přidányjsou Ro
ráte nedělní notový hlas prozpěváky). Cyrill vychází
Šestkráte do roka ve lhůtách dvouměsíčních. Před

plané přijímá redaktor F. J. Lehner na Král. Vinoradech.

Hospodářská besídka.
Kdy se má káceti strom jehličnatý.

Pokud přirůstá bmoty dřevné, dotad přibývá
i jakosti dřeva a když přírůstek ustává, cena
dřeva se menší. Jakinile tedy roční přírůstek
počíná se nápadně menšit, roční kruhy sou
střední se úží, je na čase skácet strom, neboť
jakosti dřeva ubývá tím více, čím více mizí
roční přírůstek.

Ohnivzdorný nátěr na dřovo. Smí
chejme stejným dílem kuchyňskou sůl, ledek
či kamenec, vodní sklo a šelan sodnatý se 4
díly vápna a promíchejme vše s olejem ně
ným. Nubudeme tak ohnivzdorného nátěru,
jenž po dlouhá léta chrání dřevo před vlivem
tepla. Přidáme-li vhodného barviva, docílíme
výtečného nátěru na rámy oken, dvéře a p.

Pozor na stromy namrulé. Zaostřej
Ších mrazů z pravidla puká kůra na polední
straně. Pakli taková místa namrzlá v čas neo

psiřímo, povstanou různé choroby a stromyne před časem. Proto pozor na místa na



mrzlá a časně z jara, jakmile je objevíme,
zamažmo rány mrazem způsobené menší vos
kem štěpařským, větší blátem hustým z jílu,
popela dřevěného,vápna z hovězích výmětů;
povrch se natře dehtem, rozumí 86, že povrch
rány.

7 Laelné lepidle. Zaamenitý odborný
list „Svět zvířat“ v Praze vydávaný doporu
čuje vařené mléko sbírané jakožto výtečné le
pidlo, o němž píše: „Prostředek ten je úplnou
novinkou a každý zajisté bude překvapen,
když se přesvědčí, že kapka avařeného slad
kého mléka, štětičkou neb prstem na papír
natřená je stejně výborným lepidlem jako
arabská gama. Cedalky, vařeným mlékem na
lepené na nádoby skleněné, plechové i porce
lánové drží kolik roků na nádobách a nelze
je odlepiti jinak než borkon vodou“.

© hubení hrabošů. (C.k. okres. hejt
manství žádá nás za uveřejnění následující
zprávy: Velké sucho panovavší v době pod
zimní loňského roku velmi příznivě působilo
na rozmnožení hrabošů, takže v mnohých kra

jinách ohrožují oziny a jetele. Nepadne-li paksníh, podkterým dle zkašeností minulé zimy
nabytých silně se rozplemenili, nelze pak na
hubení jich pomýšleti. Jest tedy nutno, by ho
spodáři v hubení těchto škůdců se vším úsilím
a houževnatě pokračovali, což jest nejen v jejich
vlastním zájmu, ale zároveň jest toi jejich po
vinností dle $ 1. místodržitelského nařízení ze
dne 16. března 1806, z. z. č. 20. Prostředků
k hubení hrabošů jest celá řada, z nichž uvá
díme na prvním místě Lófflerův tyfový bacil,
který, upotřebí-li se dle předpisů $ 1. místo
držitelské vyhlášky ze dne 11. dubna 1896, z.
z. č 26, výtečně účinkuje; dále strychoinový
oves a fosforové pilulky. Prvější, totiž bacil
tyfový, pěstuje pathologickoanatomický a ba
kteriologický ústav c. k. české university v Praze
(prof. Dr. Hlava) a c. k. český universitní ústav
pro nauku o morech zvířecích a veter. policii
(prof. Dr. Kašpárek na Smíchově čp. 791),
strychninový oves I kilo po 1 K 20 b a fosfo
rové pilulky 1 kilo po 1 K v zaručené jakosti
vyrábějí firmy J. Růssler v Praze (II., Jindřišská

al. 7.) a Tomáš Holla na Žižkově. Jelikož tě
mito prudce jedovatými látkami ohrožena býti
mohou veškerá drobná zvířata domácí, jakož
i zvěř a polní ptactvo užitečné, doporučuje 80,
by kladena byla zraka do trubek trativodních
malého kalibru, rozložených podél mezí, neb
do brázd vodních, neb by kladena byla přístroji
ku kladení přímo do myších děr. Polní hospo
dář a čtěpař má však i v přírodě mnoho po
moeníků v boji proti zhouhným škůdcům, jež
však z neznalosti krutě prondsledoje, ač mnohý
z nich zákonem chráněn jest; jsou to veškerá
zvířata myšmi se živící, jako : sovy, výři, vrány,

káňata, lasičky, ježek atd., nepočktaje ani lišky
a kolčavy, jestřáby, sokoly a krahujce.Dle vkazu c. k. ministerstva orby zastřeleno bylo
v Čechách r. 1899 3519 lišek, 174 výrů a 66.455
dravého ptactva, celkem tedy 70.148 kusů. Vý
kaz tento zajisté ani úplným není. Počítáme-li
na 1 kus denně jen 10 myší, — kterášto čí
slice vzhledem k dravosti a krvelačnosti zvířat,
jakož i k mláďatům neni zajisté přehnána —

zaokrouhleně 256 milionů myší, a tím jejich
dalšíma rozplemeňování přítrž učiniti. Jest tedy
na uváženou, zda-li by neměli hospodáři ve
vlastním zájmu, nebledíce ku ztenčení výnosu
bonitby, pro nějaký čas, pokud nebezpečí myší
hrozí, upustiti od pronásledování uvedeného
zvířectva, jakož i se doporučuje, by do posti

žených polí a lak poše ny byly kočky a tatotéž prohlédnuta byla dobrými psy, obzvláště
myšary a foxterriery. Postup jednotný v celé
obci, po případě v celém okresu jest však
hlavní podmínkou zdárného výsledku.

"Tržní zprávy.
V Aradol Králové, dne 1. února 1901. 1 hl,

penice k 13'00—1960 šito k 1330—1260, ječmens
k 890—960, oves k 5-20—695, proso k 9-40—10-00
vikve k 10-40—12-00, hracbu k 19*00—2100, jáhly k
19:00—00:00, krup 34*'00—328-00,hramborů k 240—3 80
jetelového semínka červeného k 84'00—104'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-V0—00:00, máku k 98:00
olejky k 00:00—00:00, lněného semene k 1900—33'00
100 kg. žitných otrab k 12-00, pšeníó. otrab k 11-00,
1 kg. másla k 2*40—2'78, 1 bg. sádla vepřového k
1-60—1-76, tvarohu k 0-92—0*96, 1 vejoe 7 h. Jedna
kopa okurek k 000—000, jeden bekt. oibule k 860
jedna kopa drobné zeleniny k 1*20—2-00

Zrnka pravdy.
Nejle prostředek, bychom byli spokojení

aokolím, ji, pečekati od okolí našeho mnoho,ne
báti se ho nikdy, na vše sló hleděti jako na něco
slabého, netrvalóho, jež samo sebou zminí.“

* .

Krása jest nedostatečným závojem pro chyby
mnohé deny, skrývající se v její duši.

L
* +

Náprava národů musí s vyššího stanoviska býti

sapočale : vyšší moc neš lidské musí sde na pomoo
sepětí, která sáhá každému až do vnitř snblont,terá každého volá k avědomitému plační povinnoe

a to je ta moc, která jiš jednou upasíle arět.

Žertyavtipy.
Dva šovcovětí tovaryši: Co pak

hospodě, v.té není dádná legrace. Poj
tam už se perou!

je tam té
eřdodolní,

+ »

Roztršitý lékař M. "počítal oboré dámě údery
tepny:“ sedm, osm, deset, spodek, svršek, král, esol“* .

„
Takový rogedraný chlep opovašuje se mi tu

šebrat!“ slobil se jskýsi pán na pobudu,
„Saad nemyslejí si, milostpane," hájil se týš,

„když jdu febrat, še si veznu sváteční šaty.“. .
*

Trachlící syn přišel k městskému lékaři a ona
moval úmrtí svého otce.

„Kdo jej léčil?“ ptal se fysikns.
„Matka“, řekl syn.
„Já se ptám, kterého doktora jete zavolali na

pomoc ?*“ :

„Prosím, doktor mu nepoméhal žádný, on
umřelsám“

(Zasláno.)

Umělecký ústav pro malbu na skle

B. Škarda v Brně
obdržel za dodané práce v roce 1900 náaledající

doporučení.

Pan B. Škarda, maj. uměl. zárodn pro malbu
na akle v Brně.|

Mijerád dosvěděnji, že jsem úplně apobojen a
potěšen nad uměleckým i vkasným sbotovením obou
oken, dodaným Vaším ct. závodem pro presbytář na
šebo farního chrámu P. Ozdoba, již se dostalo našemu
kostelu těmito okny s výraznými postavami našich
sv. patronů, 6v. Jana Nep. a bl. Jana Sark, s to
právě před poutí av. Josefe, nemálo příspěle k oslavě
pouti.

Zdař Báb dalším snahám sárodu. V úctě

Ve Štítné, 2, dubna 1900. P. Alois Filip, farář.
Vaše Blahorodí!

Dodaná okna pro farní chrám Páně v Novém
Hrozenkově juou skutečnou okrasou jeho. Barvy, ve
kterých obrazy svatých jsou provedeny, ve všech
odstínech uspokojí a esteticky krásný celek tvoří.
Vzhledem na níský obnos, který za tato okna poža
dorán byl a vzbledem na výhodné podmínky, kterým
jste ae ocbotně podvolil, mohu Vaši firmu všude co
nejvřeleji doporačiti.

Projevuje zvláštní apokojenost, znamenám se
Jan Štěpán,

emer. gymnas. professor, nyní farář.
Nový Hrozenkov, 2. dubna 1900.

Stavební výbor pro zbudování nového katolického
chrámu Páně na Kladně dosvědčuje tímto ochotně, še
umělecký ústav pro malbu a leptání skla pana B.
Škardy v Brně provedl pro zdejší. ve slobu román
akém zbudovaný chrám Páně, melbu devíti figurálních
oken a sice tří oken v presbytáři, čtyř oken v lodích
a dvou krahových oken nad poatranními vchody a to
dle úsadka znalců způsobem veskrae dokonalým a co
se uspořádání celkového a detailního provedení části
figurální i ornamentální těchto oken a rovněš i volby
a živosti barev týče, všem uměleckým požadavkům
plně vyhovujícím, z kteréž příčiny také ústav výše
jmenovaný každéma ku provedení podobných prací
co nejlépe doporučen býti můše, a to tím více, ješto
i ceny za okna ta placené byly mírné.

Stavební výbor kostelní A edaš, dne 15. Června1900, seda Dr. Hruška.
Vaše BlahorodíI
. . , Malba oken jeat velmi pěkná a ku mé plné

spokojenosti provedená e neopomenu Vaše Blahorodí
příležitostně co nejvřeleji doporučiti.

Dubnicze (Uhry), 90. června 1900.
Gustav Reim, architekt.

VašeBlahorodí|
Úředními záležitostmi saneprásděn, mohu teprve

nyní můj obzvláštní dík projoviti ua laskavou ochotu,
a kterou jste mým přáním vyhověl a vzbledem ka
dobročinnému účelu cenu značně enižil, tak i za
práci, kterou jate k úplné mé spokojenosti provedl.

Nenamítám pranic proti tomu, jestliže mého

nepodmíněného uznání pro veřejnost„ppozžiete. V dokonalé úctě Prof. Dr. J. Tittel
kurator kníž. arcib. sirotčince v Norosadech.

Slavná firma B Škarda, Brno, specialní závod
ro malba kostelních oken, právě dodala do nadeho

Řostela 2 okna, sklomalba s obrazy celé postavy

„Nejsvětějšího Srdce Páně a Panny Marie" — dvamistrné kousky — sbožně dojemný výraz postav,
jemné odstíny lahodných barev a bohatá ornamentika
uchracuje i cena se zamlouvá.

Bračice, dne 10. září 1900.
Antonín Novoral, farář.

Vaše Blahorodí ! :

Obě malovaná okna s obraty sy. Josefa a sv.
Julie, která jete co krásný dar slovutného naleho sta

rosty pena Josefa Přhody a velectěné jeho paníchotido naší nově upravené hřbitovníkaple dodal, věno
becně se velice líbí a jsk k okrase kaple samé ne
málo přispějí, tak i ku vřejejší sbošnosti roznítí.

„ae přijmout!srdečnédíky sa uměleskéjich
Y Dačicích, dne 19. září 1900,

Aug. Pospíšil, farář.

prov

Veleotěný pane Škardo!
+ +. 8 prací uměleckého ústavu Vašeho, jako

téš Vašebo pana montéra jsem docela kojen | ne.
opomenu Vás přikaždé přílešitostí vře ;
8 obzvláštnídeton P vřele doporučití.

P. Engelbert Janeček, visitátor O. O, Redémptor.
Moaciska (Halič), 18.)10, 1900,

Velectěný pane Škardo!

B uspokojením sdělují a Vámi, že jsem s obje
dnanými s mně zaslanými malovanými okny úplně
spokojen s kešdý, kdo je spatřil, téš chválí jich pro
vedení. Jakmile mé bude mošné, učiním dalšíobja
dnávku. P. J. Kristič, farář.

Sv. Petr-Čvrstec (Chorvatsko), 5. listop. 1900.
Velectěný pan B. Škarda v Brně|

8 dodanými okny pro kostel v Rílkově jsem
úplně spokojen, líbí se věsobecně ; jsou tak jak
vědy v Kostele tom bývala. Srdečn díky ! Ne vů
úctě Aug. Pospíšil, farář.

Dačice, 9. listopadu 1800.
Velectěný panel!
Malovaná okna Narození Páně, Vakříšení a Na

nebovstoupení Ježíše Kriste, která jste ndělsl apo
stavil ve farním kostele sv. Kříže v Ogulínu, jeon
pěkná a všichní jsme s nimi spokojeni. .

Josip Broš, děkan a farář.
V Ogulínu (Chorvatsko), 10. listopadu 1900.
Jeho Blahorodí, pan B. Škarda v Brně!

Dodána Vámi dvě okna malovaná pro hlavní
schodiště budovy umělecko-průmyslového musea ob
chodní a živnostenské komory v Praze, která dle kar
tonů svědomitě a technicky provedena byla, došla
pochvalného aznání i se strany pp. dárců těchto oken.

Jest mi velkým potěšením, že mohu Vašemu
Blahorodí zprávu takovou podati. V úctě snamenám so

Prof. Jos, Schals,
V Praze, 42. listopadu 1900.
Pan B. Škarda, Brno!
S dodaným okem, s obrazy ov. Anožky Č. a

av. Františka Xav. jsem úp!ně spokojen a děkoji za
řádné a umělecké provedení okna tohoto. S úctou

František Kamenický, starosta obce.
Vostopovice, 80. listopadu 1900,

Ctěné firmě B. Škarda, umělecký ústav v Brně!

Vzhledem ku ct. dopisu ze dae 27. m. m. sděluji
s Vámi, že jsem slorovedením na účet můj do zde

išího chrámu Páně Vámi dodaných drou malovaných
oken, s obrasy sv. Heleny, ar. Františka, celkem spoojen.

Vzdávaje Vám dík za řádné obsloušení, zname
nám 8 ujištěním delších zakázek dle potřeby v úctě

, Lambert Wichterle.
VProstějově 711. prosince 1900.
Velectěnému pána B. Škardovi, omělecký ústav

pro malbu na skle v Brněl
Malované obrazy na skle, sv. Josef a sr. Anna,

které jate pro náš farní chrám Páně v Bystrošicích
dodal, jsou velmi krásně omělecky provedeny, jakož
i cena sa ně jest mírná.

Poradím každému, aby novyhledával firmy ci
zozemské, ale aby obrátil se na náš domácí český
závod: B. Škarda, Brno.

Ondřej Pavlík, farář.
Bystrošice, 80. prosince 1900.

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

vwNovém Bydžově
dříve v Hradol Králové

odporačuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

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
dádání ochotně vypracují e rozpodty předloží,

Voladůstojnéma dachovanstvu

M. J. Říha,
pasíř a pozlacovač v Heřmanově Městoi

dovcluje si nabídnouti své služby ku provedeníprací kostelních, pozlacování oltářů, polychromo
vání soch, zlacení a stříbření v ohni bohoslužeb

ných nádob a j. Ceny jsou nejmírnější.
Mocho písemnýchuznáni, kterých se mi dostalo,
oprávřuje mne, abych veledůst. duchovenstva mohl

výrobky své doporučiti.
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Překlady a přesazování.
Když jsem v padesátých letech devate

náctěho století chodil do Hauptschule (hlavní
školy) v jednom slavném městě českém, dostá
vali jsme, — jak jedna dcera českého národa
staršího vydání říkala — anfkábata -- to jest
písemné úlohy. Jeden z nejdůležitějších drubů
těch „aufkábat“ — a jako základ našeho vzdě
lání a neli věčného spasení, tož aspoň časné
bo blaha grunt, bylo „přesazování z českého
do německého“ a naopuk. Přišli jsme do škol
latinských a nastalo přesazování nové — z ně
meckého do latinskébo“. Všecko totiž bylo
v latinských školách německé. Jen náboženství
a čeština vykládána byla česky, a to s dovo
lením zákona. A pak bylo české ještě hubo
vání českých nezbedů. Bylo to snad tuky
aspoň ve smyslu zákona. Náboženství se totiž
vyučovalo česky, lépe prý vniká do srdce,

syldá li se v jazyku mateřském.A tak proto,aby i to bubování pánů professorů vnikalo do
ce, udílelo se českým nezbedům česky,

ačkoliv úřední napomenutí po konferenci, kte
réž přišel číst pan ředitel, uděleno bylo ně
mecky. A tím si teprv nyní po tak dloubých
letech vykládám, proč to napomenutí páně

jtelovo právě největším uličníkům nejméně
"srdek Slo. Měl to pan ředitel „do českého“

aspoň — přesaditi, Ale dobře že nepřesazoval.
Byl by špatně pochodil u professora —češtiny.
Ten nám jedenkráte povídal, zabradník že
přesazuje, žák že překládá. A tak jsme od té
doby nepřesazovali, nýbrž překládali, a hrozné
slovo „aufkábata“ | nahraženo bylo slovem
úlohy, ač některé ctihodné matróny od uěho
neupustily do smrti. Slyšel jeem je Ještě
v letech šedesátých.

A nyní, když jame „přesazeni“ ze století
devatenáctého do dvacátého, kdy už dávno

Jem probosen ze sladkého sna mládí, 'ejžSem snil za ustavičného překládání němčiny
do latiny a řečtiny, nyní, když se mi

tom překládání stýská, přemýšlím aspoň
o překladecha o přesazování, sdaliž to byly
neb jsou základy blaha o vzdělanosti českého
národa.

Je tomu vice než tisíc let, co byl vyko
nán překlad evangelia, tuším že z řečtiny do
slovančiny. A velebím čin ten. Byl tozajisté
základ vzdělanosti, mravního povznešení, síly
a velikosti národa našeho. Svatý Cyrill a
Method podavše otcům našim překlad evan
geliu, přesadili národ náš z neúrodné půdy
pobanské do úrodné, vše, co člověka ušlechtťuje,
plodicí půdy křesťanství. Národ náš vzrostl
$im-v národ vzdělaný a nělechtilý.

CAle přišel jistý neblabý překlad nebo
vpíše jisté nešťastné přesazení. V Aoglii po
vstal muž, jemaž jméno bylo Viklif. Ze zlosti,
že mebyl rektorem vysokých škol a že oa fara
se odebral, psal knihy proticírkvi. — Žeho jen
ne pouse rektorem, ule biskupem neudělali|
Myslím, že by. byl proti církvi nevystoopil.
Blud totiž tvrdohlavě hájený a dělání stran a

ze srdce, 2 vášní, z nichž první je peTak tedy povstal Viklif a psal jizlivé nihy.
A Bohužel! Ty jeho knihy, ty výstřelky jeho

vášně, přesazeny byl do Prahy, do Čech mužom, jemuž jméno byloJan. A toto přesazení
cizí jedovaté bylioy na půdu českého národa
či raději do srdcí mnobých Čechů bylo sáála
dem našeho neštěstí, našeho úpadku. Spustošená
vlast, zdivočilé mravy, veústapné a nesnášen

a nabozpečných atalo se jako vlastností a
ovshou přemnohých Čechů Za sto let násle

dovalo zase přesazení. V Němcích — němec
Luther, tapič českého národa, překládal bibli
dle avých vášní. A Čechové, na půda odporu
proti víře eyrillo-metbodějské a uvatováclav

-ské přesazení, připravení byli v srdcích svých
ro německé zboží Lutherovo. A jiš 80 ani

knihy nepřekládaly. Německé se 60m nosily,
a německé objevovaly se v knibárničkách pánů
a měšťanů. Němčina, kterou prý hasité vybu

V Hradci Králové, dne 13. února 1901.
=. ———

bili, přesazena na půdu českou, do hradů a
měst, do chrámů a škol. Apodíváme-li se dnes
na mapu Čech a vidíme-li celý sover a západ
hluboko do vnitřku poněmčený — ejble, toť
ovoce tobo nešťastného překládání a přesazo
vání Třetina naší vlasti přesazena na půdu
německou!

A kdy se zastavilo tohle přesazování?
Tenkrát teprv, když z Falcka zasleponými
evanjelíky sem přesazený Němec — král Fri
drich — z Čech zase „vyeazen“ byl. Nejšle
chetnější Čechové toho času pracovali úsilím
velezáslužným, aby národ český zase nazpět
přesazen byl na půdu svatovácluvskou. A jen
tímto přesazením zachráněno bylo, co ještě
českým jest. Ovšem nedá se upříti, že vedle
toho krok za krokem přesazovaly se kořeny
českého království do Vídně, už úplným pře
nešením sídla vlády z Prahy do té nám dnes
nepřátelské, z našich mozolů vzrostlé Vídně
bylo přesazení naše dokonáno.
. Mezi tím nastal jiný způsob přesazování.
Tenkráte dělo se knížkumi českými, jež se
tiskly v Berlíně. Svým vlastním jazykem měl
lid českýbýtinavnaděnpro prašácké „evan
Gelium“. Vedle toho se však přesazovalo a
překládalo z němčiny v ty časy přece. Máme
před sebou n. p. Knihu Josefovu, nově vyda
oou Dr. Rezničkem k vůli poukázání na to

do Je to původněněmeckysepsanánížka od Mamiče;který ei dal jméno proro
ka osmnáctého století. Vydal ji nějaký Žieger,
a vytiskl ji Gerle 1743. V knize té jako slo
hem prorockým předpovídá 8eco všecko „k od
stranění bludů mezi římskými katolíky“ udělá
cisař Josef II. Kniha ta přeložena do češtiny
a vydal ji česky Kramerius v Praze r. 17x4.

Byl to zase překlad, kterým 80 mělo Ra
kousko přesaditi na půdu protestantskou a
praskou. A snad proto císař Josef II. sám
knihu tu potlačil.

A dnes po více neř stu let zase vidíme
krásné přesazování, Království české více
než kdy jindy přesazeno jest do Vídně. Ná.
sledky toho překládání a přesazování, jak 8e
dělo v minolých stoletích, od patnáctého až
do osmnáctého, jsou zde. Tam to přivedli 3 má
rodem, kteří vytrhalí kořeny jeho s půdy svuťo
václavské. Do cíví půdy národ vsadili, v cisí půdě
ho mají. — Nejhoší pak při tom jest to, že 8e
tato chyba nepoznává. — Když se po roce
1848 probudil národ náš, nalezal se ve svém
celku o mnobo více na své přirozené půdě.
Vzpomeňme jen na to, že za té doby konala
60 mše sv. na náměstí ovatováclavském před
sochou tohoto světce. Ale právě ti nejnovější bu
ditelé jeho přesazovali zase. S velikým boocha
ronstvím vytrhávaly se kořeny národního ži
vota z půdy jeho původní, na které vzrostl

národa oživovalo se přesazení jeho na půda
cizího Viklifisma křikem o Hasovi, jehož vi

toho oživovalo se přesazení národa na půdn
německou! Ze samého slepého vlastenčení ve
lebil se kde jaký protestantský z Němec sem
přinešený, luteránský blud. Vše avatováclavské
k smichn bylo, vše vlastné německé — z lásk
prý k vlasti —se vynášelo jako „víra slavných
otců našich“. A ktomu- přišlo ještě přesazení
německo francouzské nevěry pod jménem li
beralismuna štěp svatováclavský.| Strana li
berální slavila v letech devadesátých své
vítězství.

"A dnes? Dnes veliká část českého stu
dentstva přesazena jest na půdu německo fran
coozských rozamů Masaříkových a směje 8e
i samému vlastenectví, Došli jsme tak daleko,
že jistého druhu vlastenci čeští nic jiného ne
umí,nežcpátido dušečeskéslovemi písmem
myšlénky cizí. Zvláště v časopisech vychova
telekých velebí se jako neomylná moudrost
každý výrok spisovatelů cizích, proto že to
jsou — nevěrci. „Překlady“ jsou pokrok, co
pak k přirozenosti národu patří, to jest tma.
Komenský odpočívá v pokoji. — Co to bylo za
rámus ještě před několika lety, opovážil li se
katolík ukázatí na spisy Komenského jako

Inserty se počítají levně.
; Ročmk VII.

protestanta. A dnes? Dnes jen ještě katolíci

připomínají jeho zásady vychovatelské. Co tovyloza hromadu bláta, která se naházela na
každého katolíka, který se opovážil jen dost
málo uvésti ze spisů Komenského, co se libe:
rálům a pastorům nelíbilo a umlčeno býti
mělo. Fráse „tupení velikánů národa“ řinčela
v každé krčmě, v každém plátko, a dnes?
Dnes velikánom tak mnohých je „veliký“ vy
chovatel Diltes a původce školských zákonů
našich Hasner — cizinec a vepřitel národa
našeho. To však pánům nevadí, daše do půdy
cizáctví přesazená nevidí nikde velikost, leč
jen tam, kde se hubí katolický základ veli
kosti naší.

Což divu, že to s tím nazpět přesazením
kořeců našich z Víduě do Praby nejde, když
v tak mnohém ohledu sami jsme se přesadili
na půdu liberalismu z Vídně se prýšticího.
Velice trpkoa v tom ohledu pravdu řekl list
známých evanjelických kuzatelů Kozáka a Pe
liška „Hus“ v posledním čísle svém, že témuž
doktorovi, kterému je evanjeliam méně než
fajfka tabáku, taky ani státní právo české za
fajfku tabáku nestojí (Je to Dr. Grégr, jenž
zavinil naše přesazení do říšské rady.) Jsme
za tohle slovo pánům z ovanjelického tábora
vděčni, jenže ovšem není nám evanjeliem cizí
rozam Viklifáv, Kalvínův nebo Lutherův. Za
to tím radostněji vítáme obrat, jenž se právě
v Moravě díti počal. Volby doktora Hrabana
a Stojana akázaly, že lidu českoslovanskémuk
cizí jest židovsko-oěmecký liber lismus Dra.
Stránského, a že kořeny toho lidu jsou v ka
tolickém křesťanství. Dejž Bůb, aby toto pře
sazení lidu našeho na původní jeho půda po
kračovalo. Neboť to nás konečně vyvede z té
vídeňské „Hauptěály“ a vysvobodí nás od těch
„sufkábat“, které nám vídeňské vlády usta
vičaě ukládají. To přinutí ředitele vídeňské
politiky, že nám to své, po konferenci mini
sterské vypracované, napomenatí nebude po
vidati jen německy, nýbrž že 8e 8 vámi nezbe
dy konečně baode mluviti česky, a to nám
zajisté půjde k srdci. Polepšíme se a budeme
nejen hodni, alei v Rakouska spokojení a
šťastní. ,TBA

Dopis z Prahy.
V Praze, 14.února.

(Vliv.velocipedů na pradské plesy. — K nečinno
sti „Národní rady“ — „Mravní“ podpvrování
prof. Masaryka. — Poslacené výstavní medaile

na místě slatýeh.

Naše pražská z)atá mládež již v lonském
masopustě dostala od tancechtivébo ženského
světa „adresu nedůvěry“. Dámy, jež se chtěly
v masopustě bodně vyskákati, uspořádaly si
ples samy pro sebe 8 vyloučením mažského
pohlaví, jež stává se postupem doby na praž
ských bálech čím dále tím více zbylečným.
Naší mladí pánové buďto se tančiti vůbec ne
naučí a když se naučí, ihned, sotva že ucítí
na tvářích prvaí chmýří, zahajají óru „imla*
dých starců“ Opravojí svět, madrojía vlastně
všude překážejí, když se to má nejzřetelněji
a nejsprávnějí charakterisovati, Proto od ně
kolika let chodí pražští mládenci také na
bály jenom překážet. Na místě, aby tam tan
čili, postaví se jako prkenní, „dělají ostrovy“,
lelkují a zívají, následkem čehož chodívá s6
většina tanečnic na bály vysedět. Mnohá ani
oobou nebne. Následek toho pak je, že letošní

ražské plosy vyznamenávaly 80 nápsdné ma
lm počtem dam, neboťvětšina rodin návětěva

majíc za to, že se děvčatabálů nerisikoje,
doma bez drahých plesovýchmohou vysedět

výloh.
Jest to zvláštní znamení doby, že mužské

tancechtivé mládeže ubývá již do té míry, že
drubdy naopané bály řídnoo. Ti, kdo nechtějí
upřímně přiznati, že možská mládež je poně



kud blaseované a. že 8j až do míry e komikou
braničící raje na „usedlé pény“, odůvodňají
to tím, že prý tanec vytlačován jest velocipe
dem. Velocipedy prý pohlcují 8 vyčerpávají
veškerou ©mladistvou sílu, tek že potom
z ní na plesy nic nezbude. Kdo prý se v létě
na veloripedu hodně „vytlape“, ten v zimě po
tanci více netouží Proto chodí na plesy jenom
Jelkovat a nudit se. My o tom učenou debatu
nebademe zahajovati, co jest na věci té pravdy
nebo domněnky, spokojujíce 80 poahým kon:
statováním fakta, že na pražský mladý muž
ský svět je elyšeti hlasité žaloby, že za po
sledních let nechce tancovat, čemuž letos po
arena korana. Většina pánů byla se v bálech
jenom „podivat“

» *

Loni vznikla v Praze jedna mnohoslibná,
všenárodní instituce, již bylo dáno skvoucí
jméno „národní rada“. Účely a cíle této „ná
rodoí rady“ byly dalekosáhlé a proto vatou
pili do ni zástapcové všech českých vlastene
ckých strap, aby se spojenou horlivostívjali
se vlastenecké práce. „Národní rada“ se tvá
řila, jako by 8e chtěla vypravíti dokonce pro
zlaté rouno. K života hlásila se pyšně, avš «k
ke všeobecnému překvapení v nanejvýš důle
žitých dobách a v palčivýchotázkách horlivěa
obětavě — eložila většina její členů race vklín.
V tom asi spočívala její jednomyslnosť — —

Po celý rok jako by „národní rady“ ne
bylo. Některé časopisy tropí ei nyní následkem
toho z této ctihodné instituce, která tak brzy
dala se doodpočívání, smích. Někteří ze členů
její sice vypočítávají, co všechno během roku
pro českou národní věc vykonali, avšak ta
ři největší shovívavosti a blahovolnosti vůči

jejím povianostem nenalezne ge v české spo
lečnosti ani slušná menšina těch kdo by byli
s činnosti „národní rady“ spokojení.

Není žádné pochybnosti, že za přítomných
poměrů jest v české veřejnosti zapotřebí váž
nýcha vlivuplných mužů,kteří by vespolečných
jednotných otázkách a záležitostech veřejných
o postup v nich se dohodovali. Sbor ten by
zajisté mnoho zbytečných sporů, zmatků, ky
selosti a nezbednosti učinil již v zárodku ne
možným. Nančil by lid hledati jenom záleži
tosti, které ho spojují a naučil by bo vybýbati
se všemu, co ho rozdvojaje. co roztržky pů
sobí, tak že by se mohl státi požehnáním pro
rozbárané české poměry. Proto sluší toho
upřímně a srdečně želeti, že „národní rada“
ještě ani působnosti své vlastně se neujala a

již ovázla na plsčině, kterážtopisčina jakobynáhle vystoupila pod celý národ. Na všec
stranách 6e pozoruje,jak mělce se myslí a pra
cuje, jak hloubka v každém veřejném působení
lidem, kteří svou povrchnost vlastoč na ve
řejných záležitostech břeší, stává se odpornou“
Největší většině našich veřejných osobností
postačuje, když vidí svá jména otištěná v no
vipách při vylíčených úmyslech, co prý vy
konati hodlají. A při tom není nikoho, kdo
by přísně a vážně kontroloval, co potom sku
tečné nevykonaly.

„Národní rada“
nešťastný příklad, když ge ustavila a potom
ihned uvázla oa mělčině dobrých úmyslů, aniž
by se všemi sílami a prostředky 0 to pokoa
šela, aby se dostala ku předu. :

Úkaz ten není žádným radostným zjevem
a svědčí jenom o tom, jak celá řada za vážné
pokládaných mužů vlastně lehkovážně o ve
řejných záležitostech smýšlí spolehajíc se při
tom, že proto nikdo ani nemukne. A proč tak
činí? Jedině proto, že se přísně nenaléhá na
to, aby každý, kdo ve veřejnosti na pobu ně

FEUILLETON.
Návrhy k Husovu pomníku s hlediska

historického.

Píše J. Sa.

(Dokončení).

Učenost za zlatého věku busitského v Čechách
byla tek veliká, že se i mnohý rytíř sotva dovedl
podepsati. Když přišli Jesuité do Čech, posílali
do jejich kolleje své děti nejen kališníci, ale i pro
testanté, Z toho patrno, va jaké výši osvěty uni
versita husitská stála. Husitští mistři se Často až

se šířícímu.

Nikdy nevládla v Čechách taká blaseovanost,
požitkářská byrokracie a úzkostlivá zprkennělost,
jako u Husitů po bojích Prokopových. Nenf divu,
Že se osvěta husitská zprotivila nejen katolíkům
ale i bystřejším busitům vůbec; nebo jak mohla
vzniknoutl jednota českobratrská, byla-li v husiti
smu pravá reformace a pravá osvěta? Výak za
toto své odtržení dostali bratří co proto od
ežáků H.sových!« Rokycanu bratrům spílal cizo
ložníků, rufiánů, potměšilců atd. Bratři byli již
za Jiřího z Poděbrad mučeni. V XVI. století byli
bratří od kališných pronásledování jako zvěř,
takže zvali své nepřátele muži krvavými. Tak se

které povinnosti převezme, také povinnostem
těm do poslední písmeny mažně dostál. Ná
sledkem toho vzniká v české veřejnosti plno
nových institoci, které jsou jenom planými
květy jalové fantasie, která aa místě abyče
ské věci prospívala, jenom ji poškozuje.

Tak své doby sešli se v Praze na staro
městské radnici všichni poslanci českého ná
roda a zástupcové jeho okresních a obeeních
obcí, aby se uradili o prostředcích na ochranu
týraných a pronásledovaných českých menšin.
Shromáždění to konáno bylo 8 hroznom pom
pou a výsledkem porad jeho bylo usnešení,
aby vydána byla na ochranu českých menšin
— brožarka.)

A víte, co se stalo? Na konec ani tato
brožarka vydána nebyla! Tak ss u nás polití

guje a veřejně působí!A nyní ujala se vedení a správy záleží
tostí českého lidu ze zástupců všech stran
složená „národní rada“ a lidu následkem toho

přibyla jenom institace, 0 jejíš boniivaskí aplatnosti mohl by malostrínský pan váb slo
žiti veselý kuplet. Snad by to byla nojvh d
nější pohřební píseň, když nechce nic inten
sivního podniknouti.

+ +

V právě mivulém týdnu bavila se Praha
mrzatým manifestem, jejž pan professor Masa
ryk v „Čase“ uveřejnil na adresu svých věr
ných. Nevrle dovolával se u nich podpory pro
zajímavý tento list a rovněž je žádal, když jiš
nechtějí „Času“ tisícovky posíluti, aby 86 naň
alespoň předplatili. — —

Viděli jsme, jak se jeho věrní manifesta
tomu škodolibě posmívají. „Pije! pijel“ smáli
se mu, jakoby se p. profesor Masaryk ve fi
nančoích nesnázích topil. A tu několik alov.

Zimničná činnost p. professora Masaryka
spůsobila v české veřejnosti již kolik hluč
ných poprasků. Profes. Masaryk pustil se do
luštění celé řady vážných otázek, jež obyčejně
rozmíchal a pak od nich zase prchl. Jednání
toto posnzoje se všelijak a neblahé jeho dů
sledky svalují se obyčejně jenom na něho.
Avšak tu třeba také chytiti za pačesy mnohé
z pánů, kteří prof. Masaryka naplnili důvěrou
a odvahou, aby to či ono začal a když on 80
pak do toho dal a když to nešlo, se smíchem
ho opustili. Veřejnosti zbyly z tobo potom
jenom škandál a zmatky.

To se p. prof. Masarykovi stalo v rako
pisné otázce, toho dožil se ve své protestant
ské propaganděa nyní opět vidíme, jak 88
zklamal při zakládání nové „lidové strany.“
Prosí, aby se stoupenci její na „Čas“ alespoň
předplatili. Proto by neškodilo, aby při všeli
jakých výletech pana profesora Masaryka do
opravování českých poměrů, podržení byli také
nu zodpovědností ti, kdo ho při tom všelijak
„mravně“ podporovali, neboť obyčejně větší
část viny z nastalých potom z toho zmatků
nesou oni. Zde by neškodila revise s p. prof.
Masarykem za to či ono spola zodpovádných
osob, které se ho nyní třebas odříkají, ale
zatím dělaly mu štafáž a poskytovaly mu
„mravní“ podporu, bez níž byl by se jmeno
vaný pán k žádným experimentům vůbec ne
odvažoval.

* * *

To. jsou sice již „tempi passati“ ale
vzpomínka a novinka z nich neuškodí. Jsk
známo, pořádal „Spolek architektů a inženýrů
ve královetví Českém“ roka 1893 v Praze vý
etavu, o-níž se zde ovšem šířiti nechceme.
Slavný výstavní výbor poděloval po jejím
ukončení některé vystavovatele těžkými slatý

chovala husitská církev k jednotě, která se starala
o pokrok věd. Bratří ve svém pronásledování se
utíkali leckde s důvěrou k pánům a kněžím ka
tolickým, aby je tito proti nátiskům kališným chrá.

od katolíků takového útisku nezkusili jako od
busitů. Tehdy proslulý biskup olomoucký Du
bravius vší silou se s'avěl proti trestání bratří.
A nedloubo na to znamenitý arcibis up Brus

snému trestání kacíř. Nechť tedy rozhodne
čtenář sám, zda bylo v husitském věku více osvěty
na straně husitské či katolické.

Však také ouvícenost husitská docházela málo
cti v sousedních zemích, i když se jiš česká ari
stokracie lutherství oběma rukama chápala. Ku
réžní Němci vytýkali husitům — zpátečnictví,
obojakost, pověrčivost a modláství.

Tedy s tou osvětou husitskou se mnoho
nechlubme; ať ten připravovaný pomník Husův
není jednou příštím generacím důkazem jak blá
hově si jejich předkové husitský převrat před
stevovali.

Při několika návrzích musil sloužiti Husovi
za pobočníka — Jiří z Poděbrad. Ten Jiří, ktery
složil přísabu, že celý národ přivede do lůna
církve katolické! Ten Jiří, který před smrtí svou
slavně sliboval papeži poslušnost a šetření všech
rad z Říma přicbátšejících|

Jiří se ani neodvážil po své koruaovaci pí

mi medailemi a tu se stalo, že v nedév

dnech jeden ze šťastných podělenjch dal sitakovouto obdrženon zlatou medaili oceniti a
ta se dověděl, že tato zlatá mednile jest vlastně
stříbrná a že je ponze pozlacená.

Poněvadž zmíněný Šťastný vyznamenaný
obdržel „zlatou medaili“ za zlatou, učinil na
příslušném místě dotaz, co to znamená, že do
daná mu „zlatá medaile“ je vlastně „stříbrná“?
Ta jsou možnosti dvě. Buďto slavný výstavní
výbor vědomě vydával pozlacené stříbrné me
daile za zlaté, anebo byl dodavatelem jejich
ošizen, že totiž tento ua místě objednaných
medailí zlatých dodal spolku poelacené me
daile stříbrné.

„Vysvětlení“ této ohoulostivé záležitosti
není doposud spátno. Avšak ať si vědomě vy
dával výstavní výbor pozlacené stříbro za zlato,
anebo af si ma místě zlatých medailí dodal
dodavatel výstavnímu výbora medaile stříbrné,
obé stejně nelze chváliti, neboť čpí z tobo né
dech švindlu a klsma, jež mosímo z naší ve
řejnosti vybičovati. Ta „poaláčkem“Hamaná
býti nesmí od nikoho! Aťse má záležitost zlatých
medailí výstavy architektů a inženýrů jakkoliv,
máme za povinnost o ní nemlčeti.

Drobná obrana.
Miestonáři v Čímě. Jsou ještě v dobré

paměti obžaloby liberálního tisku na činnost
missivnářů, jimž se připisovala největší vina
v krvavé vzpouře čínského lidu proti evropská

olitice. Toť se rozumí, že i české liberální
isty s velikou pochoutkou obžaloby tyto při

nášely, ale zapomněly udati, o jaké missioná
ře tu běží, a proto obecenstvo české nutně 80
domýšlelo, že se provinily tak missie kato
lické, protože nikdy liberální tisk český ne
útočí na pastory a rabíny, nýbrž jenom na
katolické kněžetvo. Málem bychom masilii
v katolickém táboře zlámati černou bůl nad
ubohými misionáři, kdyby nebylo německé,
anglické a francouzské časopisectvo nás pou
čilo, že obžaloba tato týče se jenom a výbradně
protestantských a anglikánských missií, kdežto
na katolické nemůže ani spadati. Liberální
brasselský pnrkmistr Bale, dává skvělé vy

po Číně slovy: „Celé z řízení katolických
missií jest čisté, jednoduché a klášterní beze
všeho pohodlí o něž protestantské missie
v přední řadě se starají. Otcové Jesniti jsou
především kolonisatorové, pracovníci, kteří se
každémo řemeslo vyučí, jako Robinson na
svém ostrově. Oni nesledují vůbec osobních a
politických zájmů. Tím se vysvětluje onen
výtečný poměr mezi nimi a osadníky; všickoí
pracají v témže duchu svornosti a Jásky
k blížnímu na vinici Páně. Kdežto protestant
ské missie nezdují se mně býti způsobilými
k takovým úspěchůru, jako katolické“.

Bývalý německý vyslanec na čínském
dvoře v Pekingo, Brand napsal: „Protestant
ským missionářům schází disciplina jejich ka
tolických spolupracovníků. Schází jim křesťan
ská láska i takt, takže zhusta napadali i
missie katolické. Veliká, ne-li největší část
záští k cizincům vzniká právě z takové čin
nosti missionářů“, Že přece vzdor této vý
tečné činosti katolických missionářů jest počet
obrácených Číňanů skoro tuk veliký, jako ne
straně protestantské, lze vysvětliti tím, že pod
ochranu protestantských missionářů utíká ce

semně potvrditi, že kalich chce hójiti; teprve po
zději ho k tomu šlechta s Rokycanoupřinutila.
Jiřího béjil u papežské stolice biskup Jošt; i
biskup olomoucký při něm stál, Za něho orodo
vejipáni- katoličtí-nejen-v-Šecháchale iv Ně
mecku.' Tyto služby by nebyli prokazovali plno
krevnému busitovi horliví katolíci.

Jií zkrátka bral poměry jek byly, chtěje
obojí frakci náboženskou sblížiti; Rokycana mu
z přílišné +borlivosti« | ovšem mnoho a mnoho
pokazil. Sám protestant Denis dosvědčuje, že byl
Jiří kališníkem vlažným a že často přemýšlel o
přestupu ke katolicismů. Můžeme tedy ctíti Jiřího
jako velikého politika, nikdy však jako horlivého
průkopníka zásad Husových. Vždyť ss mu ani
Rokycana nelíbil, již proto, že mu svým bet
blavým fanatismem mnobo u římské stolice
škodil.

Raději již končíme. Samy »Hlasy ze Siona«
píší, že ani jeden návrh nemůže býti odporučen;
bylo povinností N. L, oby ukázaly, aspoň na
některé křiklavé, protihistorické poklesky umělců.

Leč referent mlčí; bezpochyby se ve své
učenosti domnívá, že každý utvrh tlumočí jen
ryzí pravdu. Nu, žijeme ve věku planých frází a
malého přemýšlení. N. L. mají o to záslubu ve
likou a dokázaly to i nyní.TAB



maohdy i ten nejhorší brak, ba i Jidé kteří
vlasteč patří do káznic, jak tvrdí professor
dr. Sohahmacher v Allg. Zeitung '*/,. 1900.
Skoro to vypadá e tou kořistí protestantiema
v Číně, jako v Čechách a v Bakousku vůbec
za nyačjšího hnatí „Pryč od Říma“.Dr. Her
ben a Masaryk nemosí býti pranic brdi na
své čínské sonvěrce. Počet obrácených Da pro
testantekou víra odhadoje ce zhusta dle při
jetí bible, z jejíž papíru praktičtí Číňané po
čali v poslední době vyráběti obsl na rakety
a vraceli je tak za dobrý penle svým dobro
dincům zpátky.

Cheemu-li tedy poznati působení kato
lických zámořských řádů, nesmíme se omeziti
Pouze na jedem psané články Herbenů a Šádků,
nýbrž masíme se obrátiti poněkad dále za
duševní obzor zminěných pánů, byť si vyhra
žovali v Čechách patent na neomylný úsudek.
Úvahu svou můžeme uzavříti e dostiačiněním
vyňatkem ze Šanghaiského časopisu „Echo
z Číny“.: „Jen katolictví přináší pravé missi
onáře, jako jen ono vykazuje pravé sestry
lásky a milosrdenství. Mezi missionáři, ve
světě působícími, jest nejméně *, Francouzů.

Těch něco máloprotestantských missionářů,které Anglie vysýlá, jsou v přední řadě zá

kopníky anglických zájmů. Rozdávají sicebible zdarma, ale razí dráhu obchodníkům.
Právě toto nižší ponětí o jejich povolání Bet
kává se též s menším úspěchem. Převaha ka
tolických missionářů spočívá především v co
elibatě (bezženství). Nic neposkytuje tolik
mravní síly, nezištné sebeobětí a rekovného
sebezáporu juko coelibat. Missionáře, vlast
opouštějícího, daleko spíše může potkati mu
čenická smrt nežli vojáka v poli. Zcela jistě
však připadá mu údělero drené podnebí, tram
poty a nepohodlí po celý život. Kážíce evan
geliam šíříce lásku k bližnímu, získávají si
katoličtí missionáři brzy naší náklovnosti.
Pěstují vědy, pečajíce o pokrok naší země;
vyhledávají léčivé rostliny, připravují našim
nemocným léky. Pročítáš-li vědecké zprávy
učených akademií, ehledáš se na každé straně
se jménem některého katolického missionáře“.
(H. P. BI. 1900. Str. 898.) Přečterme-li toto
ekvělé svědectví očitých svědků, pak teprv
můžeme pochopit mravní zvrhlost francouzské
vlády, která usiluje novým zákonem o zkázu
pravých těchto pionerů civilisace. Jak obme
seným jest ten duševní obzor různých dopiso
vatelů v liberalních listech, které tuto vládní

sorovost oč i pro jiné země, jakoMasarykův „Čas“ pro Čechy.
. ——Bůzné obrázky. Pan Šádek zaso bala

moli své věrné ovečky líčením katolické po
věry. Tak prý „v Haliči rozšiřují jeznité při
svých misilcb malé, na tenkém papířeveliko
sti poštovních známek tištěné obrázky Panny
Marie k účelu, aby byly pozřívány. Jest
zvláště pozoruhodno, ze toto nápodobení svá

tosti oltářní dochází podpory biskupů. Naroveň krakovskému biskupu Pazynovi schválil
to také biskop Lukáš Soleský z Přemyšla.
Svon pečetí a svým podpisem pověřil brožuru,
kde toto stojí: „Malé obrázky Matky Boží
z Campo Cavallo, jež se každodenně při mo
dlitbě mají pozříti, jeví dle četných náp do
šlých zpráv účinek ten, že tím opravduvěřící
lidé různých milostí nabývají“. Doma a nikoli
-v kostele slaší tyto obrázky polykati. Jeden
takový obrázek Matky Boší z Campo Cavallo
stojí 1 kr. Tedy „neviditelné“ milosti jsou
prokázány, viditelný jejich prostředek jest

jen ustanovení — a to jest příštímu koncilu
račkou.“ — Takových výmyslů o katolické po

věře přinášívá „atiskovaný“ protestantský tisk
plné sloupce, takže ani nevíme, má-li také ka
tolické oáboženství svobodu atátními zákony
v Rakouska zaručenu. Panu Šádkovi ovšem
krejcarové obrázky z Haliče se nelíbí, proto
o nich píše, ale o modrých obrázcích, které

ntají doČech přes hranice 8 nápisem „100
ark,“ o těch se nezmiňuje. A přece ty pru

ské obrázky tropí u nás daleko horší neple
chu, nežli by mohli tropiti vymýšlenékrej
carové obrázky v Haliči. Pastoři z Němec
pracují ve jménu čistého evangelia v krajinách
čistě katolických pro praského krále, ala o
tom Šádeka Herben ani mok. K nejnovějšímu
zahraničnému provolání evargelického bunta ka
evangelické propagandě v Rakoosku poznáme
nává „Kó'nicche Volkazeitung“tato pozorabodná
slova: „Toto prohlášení poskytaje zajímavý po
hled do dílny režisérů evangelického hnuti v Ra
kousku a ukazuje zároveň útočný ráz hnutí.
A přitom si ještě stěžují režiséři nu „Desná“

šenlivost“ v Rakonekat V Pruska zajisté by
se netrpělo,aby protestantské krsjiny byly ta
kovým způsobem katolickými cizozemakými
sgitátory a misionáři zaplavovány; ale Ra
kousku schází již síla, aby 8e kladl odpor ve
lezrádným snabát, které otevřeně vystupojí.“
Pěstojeme si hady na vlastní brudi, kteří jsou
při avé očividné jedovatosti ještě tak drzými,
že si tropí z učení kutolického šašky. Jak
dlouho ještě?

Politický přehled,
V poslanecké sněmovně bylo dne 12.

t. m. čteno problášení arciknížete Františka Fer
dinanda d'Este, kterým se tento za příčinou svého
sňstku s br. Chotkovou vzdává pro své potomky
práva na trůn. —- Poslsnec Gross navrhoval, aby
se prohlášení to odevzdslo výboru, který by o
něm dal zprávu. Čeští poslanci ohradili se proti
temu a prohlásili, že nemohou býti pro návrh ten,
ani zůčastniti se hlasování, poněvadž jest
naprosto mimokompelenci říšskérady
a že vté příčině mohou býti kompe
tentními výhrsdné sněmy království
a zemí. — Po problášení. tom sírhla se vřava a
němečtí poslanci surovými nadávkami častovali
poslance České, kteří, když blasování o návrbu
Grossovu počelo, opustili sněmovní síň. Dne 13.
t. m. podal posl. Stránský návrh, aby na trunní
řeč odpovědéno bylo adresou. Němečtí radikálové
zahrnuli posl. Stránského nadávkami.

Nevě zvolené předsedaictvo posla
mecké směmovny mélo slyšení u císaře. Před
seda hrabě Vetter z Lilie oslovil J. V. císaře
krátkou řečí, při kteréž představil mu oba místo
předsedy. Císař odpověděl: »Jest mi velikým
uspokojením, že volba předsednictva byla usku
tečněna tak rychle a poměrně jed omyslně. Čer
pám z toho naději, že nadejdou nyní lepší po
měry v parlamentě. Přistuptež k práci, toť věci
uejdůležitější a nejnutnější«. Potom se obrátil
císař k oběma místopředsedům, vyslovil svou
radost nad jejich opětným zvolením a tázal se
druhého místopředsedy | dra. Žáčka zvláště na
poměry ve sněmě markrabství moravského.

Státní rozpočet na rok 19014,kterýž
rozdán byl ve schůzi sněmovny poslanecké, vy*
kazuje úbrnnou potřebu 8.041.161.344 kor.
a úbrnnou úhradu 1. 641,097.596 kor. obnáší
tedy přebytek884.241 kor.

Býv. král. srbský Milan I. mrtev.
Z Vídně došla zpráva, že býv. král srbský, Milán
I. zemřel. — Něco předčasného je v trogičnosti
jeho osudu. Předčasně umřel, v letech nejmužnější
zralosti, ve věku 47 let. Předčasné počel svoji
úlohu v světě hrát — předčasně byl k vládě po
volán — a předčasné také skončil. +Cítím že
umřítiuž musím; ale přec jest mi
velmi líto, že ve věku 47 let už umí
ráme, tak pravil krátce před smrtí — a ve slo
vech těch skrývá se kus jeho povahy. Umíral
jako psanec, svým vlastním synem v nedávné
trunní řeči příkřeodsouzen, národem opovrhnut,
vlastí vyhoštěn. Všechny noviny, ať již směru
jakéhokoliv, již řadu let jej odsuzovaly — způ
sobem svého života žil často ve finanční tísni,
milenka jeho, kterou již dávno opovrbl a která
hrála podřízenou, obyčejnou úlohu v dobách jeho
slávy —stala se ženou jeho syna a královnou
srbskou — on byl často pokořen, kompromitován
— a přec nerad umíral...

Nyní, kdysmrt ukončila lu podivnou, rozbou
řenou dráhu jeho života, nechceme se zmiňovati
o všech těch jeho nepravých cestách, po kterých
kráčel — a které zavimly úpadek Srbska že na
nedohlednou dobu přestalo býti »Piemontem
Bolkánu«.

De mortuis nihil nisi bene,
*. .

Milán Obrenovič narodilec r. 1854 vJassech.
Na prestol knížecí nastoupil jako hoch t4letý.
Byl poslán do Paříže na vzdělání, co zatím v Srb
sku správu země vedlo vladařstvo trojčlenné:
Jovan Ristič, Gavrilovič a Blaznovac
Z nich pouze Ristič byl přítomen při smrtel.
ném loži Milanově.

R. 1872 byl Milán prohlášen plnoletým a
převzal vládu. Po 3 letech zasnoubil se s bohatou
Notalií | Kečkovou, dcerou ruského plukovníka;
z manželství toho narodil se r. 1876 Alexandr,
nynější král srbský. Manželství toto však záhy
nabylo neutěšené tvářnosti — jednak následkem
pařížského způsobu, života králova —
jednak z příčin politických. R. 1888 metropolita
Bělebradský prohlásil tento sňatek za rozvedený.

Rodinné tyto poměry měly neblahý vliv na
smýšlení lidu.

, R.1876 zapletlo se Srbsko do války slovansko
turecké, načež na berlínském kongresu Srbsku
přiřknuta nezávislost a rozšíření území o 15.000
km. Hned po tom dal se prohlásiti Milán za dě
dičného krále srbského. (Před tím měl jen titul
knížecí).

R. 1885 vzplanula lebkomyslná válka bul
barsko-srbská, při které byli Srbové poražení —
a jen zakročením Rakouska nedošlo k dalším
smutným koncům Srbska. Král Milán byl už
v zemi nemožným — a proto pomýšlel na
sřekoutí se trůnu. Také veliké dluhy ho k tomu
donutily. Provedl ještě změnu ústavy a r. 1889
odstoupil, načež králem +6 stalayn jeho Alexander.

Nepokoje ve Španěloku. Republi
kénský duch ve Španělsku se úžasně šíří, V Ma
dridě jsou všechny kavárny zavřeny a vydávání
republikánského denníku +Psjse úředně zastaveno.
Došlo k srážkám mezi republikány a vojskem, při
nichž bylo mnoho osob zraněno a Usmrceno.

Svatba královny nizozemské. Mia
distvá královna Nizozemčanů Vilemína slavila dne

7. února t. r. v Hasgu sňatek s Jindřichem prin
cem Meklenburgským.

Anglický král Edmard oplatícísařině
meckému jeho návštévu. Úředuč se sděluje, že
cesta do Německa je velice možná, ale doba ní
vštěvy a ostatní okolnosti nejsou ještě ustanoveny.

Válka v Afriee. Anglická vláda s posí
lami do jižní Afriky posílá i druhého velitele v
osobě generálního adjutanta armády sira Fvelyna
Wooda. Tento generál narodil se r. 1838, bojoval
na Krimu a prodělal několik válečných tažení v
Africe. Všeho vojska vůbec posláno bylo do Afriky
267.000 mužů. Z nich odpadá na mrtvé, raněné
a nemocné 60.000, na posádky v městech a na
obrožených místech 100 000, na bojovníky v poli
asi 40.000. Protože Burové mají 15 až 25 000 po
byblivých mužů, otužilých a s krajem obeznámee
ných, Angličané za dosavadního vedení války ne
potrou je nikdy. Vrchní velení svěřenobude Voodovi.

Válka v Číně. Rusko čínská banka z roz
kazu ruské vlády rozděluje dále potraviny a šat
stvo chudým Číňanům. Nyní se rozděluje na 8
různých místech Pekingu více nežli 18.000 porcí
vařené rýže a od nedávna také rýže syrová a to
pro více nežli 15.000 osob. Více nežli 2200 chu
dých podarováno bylo teplými oděvy. Londýnské
listy oznamují, že hrabě Waldersec se hodlá vrá
titi v duhnu do Německa.

Z činnosti katol. spolků.
Z Dokbalic. V neděli, dne 10. t. m. konala

naše katol. národní jednota svou výroční valnou hro
mado, +pojenou s přednáškou pozvaného řečnika, p.
redaktora Prosečského s Hradce Králové. Valná hro
mada konala se obyčejným pořadem a po volbě funk
cionářů přikročeno bned k přednášce, Pan řečník před
nášel o themotě: Církev a bumanita. V dloobě, přes
dvě hodiny trvající nadšené řeči mnobá důkazy do
avědčil, kterak jest bezdůvodným terzení našichod
půrců, jakoby církev katol. byla na úkor vědy a lid
skosti. Pojednal přesvědčivým způsobem o té „bnuma
nité“ nevěrců, a zároveň o činnosti židů a protestantů.
— Vldp. farář Douda, horlivý předseda jednoty, po
děkovav vřelými slovy p. řečníkovi za poučnou 8 v ny
nější době zvláště důležitou přednášku, zmínil se zá
roveň o činnosti J. M. ndp. biskupa našeho, načež
vyzval přítomné, aby mu provolali slávu, což se také
z% nadšeného souhlasu všech přítomných stalo, Po vy
čerpání jednacího pořádkn následovala volná zábava,
která se pěkně vydařila. Účastenetví bylo četné. Mimo
rolnictva a živnostníctva navětívili echůzí také pp.
úředníci velkostatku J. O. br. Harracha, jak: ž i úřed
níci z cukrovaru. Další činnosti spolkové: „ZdařBůh“.

Z Černilova. (Dar). Dívky černilovskévě
novali ze své zábavy dne 3. t. m. pořádané 10 K na
prapor katolické národní jednoty, začež jim výboc
srdečné díky vzdává. Z plesu jednoly dne 13. ledna
odvedeno bylo jako čistý výtěžek 114 K 66 h.

Z Cuclaví. Dno 10. února sehrála naše ka
tolická jednota e velikým úspěchem divadelní hra:
„Lesní panna“ od Jos. K. Tyla. Jako při přede
šlých předetaveních i při tomto byl eál p. Čihákův
přeplněn návětěvníky z celého okolí i ze sou:edních
měst. Příjem byl na venkovské poměry sluěný ano
veliký, činil 103 K. 76 h, — Všichni účinkojící, dámy
i páni drželi se dobře. Výkonům jejich vzdávána vše
obecně plná chvála.

Křesť.-katol. spolek „Svormosí“ ve
Vamberku konal dne 3. února v bostinci p. J.
Frydrycha v Zářečí za četného účastenství měsíční
schůzi, při níď v delší pěkné řeči pojednal dp. Alois
Dvořák,katecheta z Kostelce n. 0. o thematé: „Libe
ralismus a naše snaby“. Dp. řečník ukázal, jak sou
atavně proti církvi se bojnje. Napřed popřena autorita
živého alova — tradice od protestantů, potom auto

vrbli samého Boha a cílem — bohem učinili člověka
sobě samému. Sobectrí a nevázanost dvora francouz
ského v čele Evropy kráčejícího bylo k toma úrodnou
půdou až revolací prohlášena rovnosť, volnost 8v0
boda — totéž osvobození ode všeho pořádku ve všem
směru — správněji — nevázanost. Této nepravé svobodě
v cestě stojí církov a kněžstvom usilujíc pořádek a
mrarní fád zachovati — proto ten boj proti ní a kné
žím ode všech liberálů. Za Francií šly země ostatní
i naše vlasť. U nás k obvyklým čestným i nečestným
zbraním přidali, že církev a kněží json zrádci národa,
ač sami titéž nepřátelé znovu a £novů doznávají, že
kněšstvo největší obšti ku blahu národs přináší a pra
coje samo a příkladnou horlivostí a láskou. Kněžstvo
chybilo, te příliš důvěřovalo straně staročeské, že
ona věci náboženské bude héjiti. Pracujme proto nyní
tím úsilovněji, nedejme 8e niřádnými útoky odetrašiti,
aby liberalismus — novázanosů nabraženy byly savo
bodou pravou. — Po přednášce pobavili přítomné ně
kteří p. členové Kostelecké jednoty solovými výslnpy.

Vvatojosefská Jednota katol. jino
chů a mužů pro Slezské Předměstí
a okolí pořádala v neděli dne 10. t. m. ve Svinárkách
schůzi, při niž za velké účasti mlavil dp. Jakl, kspian
královéhradecký o „Českém státním práva,“ vyklá
daje historické i přirozené právo státní. Znamenitá
přednáška přijata s povděkem. -- Drobá řeč vp. ka
techety Černého odpadla pro náhlé onemocnění řeč
níka. — V neděli dne 17. t. m. pořádá Jednota ma
nopastní zábavu, při níš provedeny budou: „Fotogra
fická dílna v Praze,“ žert v 1 jedn. od J. A. Volfa
— „Mozikanti,“ veselohra v 1 jedn. od J. Stankov
ského — a „Pan Frano“ fraška od J. A. Volfa. —
Začátek v 6'/, hod. Vstupné obvyklé, Po divadle ta
nečaí zábava.

V Korouhví u Poličky založilasenová
katol. jednota. První schůze konati 93 bude vneděli,



dno 17. t. m. při níš přednášeti bude p. redsktor
Prosečský = Hradce Králové o význama katol. epolků.

Zprávy místní a z kraje.
Generální visltace » udílenísvátostiav.

bifimování ve vikariátě ledečském, královickém a kut
nohorském t. r. konati se bude následojícím pořadem:
V dobno: Dne 10, a 11, Světlá, 12, Smrdor, 13. Ledeč,
14. Čihošť, 15. Ledeč, 16. Bohdaneč, 17. Chřenovice,

18.Za, 19.Hněvkovicea Křivsondov,20. Keblov,21. Čechtice, 22. Lukavec, 23. Křešín a Kodetice, 24.
Viklantice, 26. Borovnice a Pravonín, 26. Zboř, 27.
Královice, 28. Zruč, 29. Pertholtice, 40. Sontice. V
května: Dne 1. Kácov, £. Petrovice, 3. Čestín, 4. Zbra
slavice, 6. Č, Janovice, 6. 7. 8. Kutné Hora, 9. Záboř,
10. Konárovice, 11. Nové Dvory, 12. Církvice, 13. Zbý
šov, 14. Krchleby, 15. Třebonín, 16. Křesstice, 17.
Bykáň, 18. Košice, 19. Sndějov, x0. Suchdol, 21. So
lopisky, 22. Radboř, 23. Nebovidy, 24. Granta a Kaňk,
38, a 26, Kutná Hora, 37. a 28, Sedlice.

Z průmyslového musea v HradciKrál.
Drubá, dne 1t. t m. v kroslírně průmyslového musea
odbývaná přednáška pro naše kruhy živnostenské,
vydařila se dobře. Pan professor c. k. odborné škol
bořické arch. Cechner mluvil o thbematě:
vliva různých slohů na nmělecký průmysl“. Zajímavá
řeč jeho přednesená byla příjemným, všeobecně sro
zumitelným, jakož i zvučným blasem a přijata byla
a všeobecným zájmem přítomného obecenstva, mezi
ním se již i dámy nade začínají objevovati. PřÍMÍ
pondělí 18. t. m. v 7 hod, večor uvolil se přednášeti
opětně v kreslírně musejní: „O různých potřebách
stava živnostenského vůbec a o potfebě kreslení
zvlášť“, ředitel odborné školy zdejší p. Lad. Haněl.
Muaejní výbor doufá se vší bezpečností, že i před
náška p. feditele dojde vlídného povšimnatí, tím
spíše, ježto p. přednášející 8 poměry sťavu řemesli
ného jeat obeznámen a látku svou pro poslucbačetvo
přiměřeně dovede opraviti a jemu podati.

Svůj k svému. Jest zvláštním,še závody
jichž = dosti velké části konenmentem jest venkov,
tak nevšímavě chovají se k podnikům rolnickým, jako
jest rolnické skladiště na Kralovéhradecku. Áž dosnd
z pivovarů bližších, vzdor opětovaným nabídkám,
(jakost sboží toho zajisté příčinou není), podařilo ee
představenstva jmenovaného skladiště získati toliko
pivovary p. Schreibra v Novém Bydšově a pivover
Stěžerský za odběratele. Jest již na čase, aby rol
nictvo sí toho povšimlo.

„Poslední leč“. Jakkoliv Hradec Králové
jest majitelem lesního velkostatku, přece by nikdo mo
tudil, de zvláště vaše nejpřednější kruhy jsou tak nad
šenými pro půrab mysliveckého sportu a lesního ozonu,
protože dlouhé řady nedělních chodců „do lesa“ za

adávají obyčejně do chládku již „na Brně“ aneb „na
Rrásce“ a kochávají se jenom pohledem na tmavé
hvozdy hradecké. Ždálo by se tedy, že posledníleč
+ „Adalbertinum“ shromáždí nejvýš několik borlivých
Nimrodů, kteří použijí výminečného v tento den po
volení ku bonbě za naprostého ticha nočního čekání,
ale chyba lávky! adu pak by ei dal ujíti přílešitost,
kdy les přestěhoval se k nám do prostorné dvorany
a uspořil nám dlouhou cestu k sobě! Proto kde kdo

jmon trochu smyslu cítil pro dabový list na zeleném"Mmcia kdo jen trochu hořel touhou sříti aspoň jednou
-za rok půvabnou laň v hooštině Jesní, spěchal 10.
února o překrot na poslední ječ a bylrád, když es
dostal ve vkasně dekorované dvoraně nepoň pod ga
lerii.. Kdo přišel přesně v hodinu začátku, musil jiš
vslti za vděk s vedlejší místností. Byl to večer, kterf
dovedou připraviti jen skudení myslivci! Námaha hra
deckého odboru byla koranována plným zdařem a sko
řistí. poslední leče byli spokojeni jistě pořadatelé1
účastníci. Zábavný progrem vykazoval některá skvostné
čísla. Zvláště pí. Jančová svým příjemnýma. procítě

ným přednesou zpěvných partií z „Normy“ savděčilase velmi znalcům umění. Naše nounavné „blažácké
kvarteto“ klidilo opět uznání a vavříny. Přesné r
kony vojenské kapely 42. pluku físením p. kapelníka
Biepla přispěly nemálo k dobré náladě večera. *Jen
solový výstup o té zamilované šabce nám ae
mnoho nezamlouval. Reději bychom byli něco šlyšeli
£ lesa, nežli ce školy. Po vyčsrpaném programy Račal
vířivý tanec, pří němě ovšem vytrvalým a štíhlým
mysliveckýmjanákům připadlaprvaí cena.

. „Duch katolické obnevy“. Sbírkaú
vodních članků týdenníku našeho, vyšla v pešitovém

naším Čtenářům 1 sešit, jenž obsahuje ve 3 arších
13 výborných pojednání, Cena sešitů i = poštou 95

bodlí vypisujeme předplatné na 10seš., slevujíce tomu,
kdo peníze předem zašle 40%, tedy 60 haléřů. Po
vyjíti díla sleva nebude poskytováno žádná, Kdo si
1. číslo ponechá, považaje ee te odběratele. Ubjsd
návky přijímá administrace „Obnovy“.

O „Osvětě lidu“ píšeřílek l. Udržal
v „Neodv.Listech“ mesijiným toto: Žáby po přesí
dení „O. L.“ do Pardubic, vynýval mne tento jíst k
jakémusi vysvětlení v příčiněúpravy učítelekých platů.
Když jsem byl na toto vyzvání od svých přátel npo
zorněn, prohlásil jsem na více místech veřejně, še pro
správy „Usvěty lidu“ masím po všem tom, co táž ©
mne napsala, mít jen nejhlubší opovršení, u zároveň
jsem dodal,že ani brvou nepohna, kdyby mne zas
ve svých sloupcích za bratrorraha prohlásila. Neboť
kdyby pisatel všech těchto drných lží nebyl zbabělým,
jen opovrženíholným ničemou, jistě by 00 ma své
jméno nestyděl.

„| Sěltání lide. Nškteré denní listy přinášely
jiš předčasné uprávy o výsledku očítání lidu, aniž by
so hledělo na to, zdali číslice jsou správné. My to
prve po důkladné informaci podáváme svým čtenářům
výsledek sčítaní v některých místech. V Norém Byd
žově obnáší podat obyvatolutva 7547 v 786 domech.
Před desíti lety mI Nový Bydšov 7989 obyvatelů
« 661 domech. — Calumec nad Úidl. čité nyní 38039

duší oproti poslednímu sčítání v r. 1890, kdy napo
čtěno bylo 3817 tedy o 170 duší méně. Veame-li se
zřetel na odvolanou před několika roky vojenskou
posádko, která čítala 142 mude, pak cukrovar Ano

čin,kterí nyní od Chlumce odtržen je a přidělenk obci Kladrubys počtem 48 obyvatel, jevil by ee
přírůstek v městě Chlumci v posledním desítiletí o 8
obyvatelů. V Rychnově n. K. napočítáno bylo v 600
domech 5079 osob přítomných, z nichž bylo 2809
mužských a 2710 ženských. V porovnání s popisem
lidu se dne 31. prosince 1800 jeví se přírňatek 13
domů, mimo budovy tovární a 486 obyvatelů | Dle
obcovací řeči je obyvatelstvo ryze české. Dle nábo
šenství je 4856 katolíků, 190 jeraelitů, 24 členů cír
kve ochranovské, 6 evang. reform. a 1 řecké východní.
Pouchov čítá 1067 obyvatelů, mesi nimiž 3 erael. a
69 evangelíků — Slezské Předměstí 067 obyv. mesi
nímiš 44 evang. Rasek 380 ob. (5 israbl. © 41 evaDE.
Piletice 177 ob. (43 evang.) Slatins 616 ob. (l evang.
Svinárky 212 obyv. (38 erang.) Věkoše 895 obyv. (6
evang.) Správčice 69 ob. mezi nimi 2 ovang. V Par
dabicích napočteno bez vojska 16.291 lidí. Vojskajest
avi 600. V Poděbradech napočteno 551% ob. Jaroměř
čítá 6660 duší, Nymburk 7848, Josefov 3830.

Postní kazéní bude letos v Poochovakém
chráma Páně kašdou neděli o 3 hod odpol. konati
ze svláštní ochoty vdp. Dr. Jan Jindra, vicerektor
biak. semináře v HradciKrál.

Umrtí. V Hychnově n. K. zemřel dno 7. t.
m. vldp. P, Val. Gaggenberger 0. P. S, c. k. professor
bisk. notář a spisovatel, v 56 roce svého věku. —
Pohřeb konal se způsobem velice slavným. Obyvatel
utvo z místa i 5okolí doprovodilo svěčněléhovelikého
přítele mládeže na hřbitov kde při vkládání rakvo
do semě, oči mnohých se sarosily. R. i. p.

Osobní. PanJan Třeštík, prof,státníškolyřemeslnické v Jaroměři, nabyv oprávnění seměpanskýc
úřadů co unalec v oboru účtovědy, jmenován byl v
těchto dnech dekretem presidia c. k. krajského soudu
v Hradci Králové atálým přísežným znalcem proobor
sálešitostí účetnických a odbornou revisi účtů a knih
obchodních ve věcech "civilních i trestních při e. k.
krajském soudu v Hradci Králové.

Poškozování šivmostí, at jii s příčín

jakýchkoliv, děje se uvláště vpolední době různýmzpůsobem. Zakládají se nice svépomocná družstva, Ko
nají se přednášky o svornosti a hesle „svůj k svému,“
— alov praktickém šivotě vidíme jenom zápas, při
niž jeden šivnostník druhého ootfrá, © úmyslem jej
zničiti, — ově zajisté není přísnakem lepší budonc
nosti. — Zaznamenáváme jen příklad s Předměřic,
ačkoliv v kašdém městě, ano, v kafdé vesnici nalo
zneme sjevy podobné. — Pan Jan Tvrdík, mistr te
nařský z Předměřic, byl od několika svých „přítelíčků“
vyhlášen za bíbce. Pan Tvrdík má totiš mnoho po
hledávek mezi zákazníky a poněvadě každému důvě
foval, nenapadlo ma ani se by kdysí se vyskytla tek
rafinovaná lež, která by mu znemožňovala své pohle
dávky si dobývati. — Nyní musí so obrátit k soudu
aby se dukázalosdali blbcem jest a nebo není.
Zdá se to až nenvěřitelně, že by se takorý způsob
poškozování šivností mohl provádět. Toť amuté sna
mení doby. — —

Zvláštní mápad měl p.starosta L. v Kosí
Lbotě ; — měle se tem totiž konati muzika, a po
něvadě právě v té době zemřel Julius Zeyer přimluvil
se p. sterostaaby muzika te pořádána byla
na počest Julie Zogera. Z „Korýra“vystří
hnut obrázek, představující podobiznu básníkovu, při
lepen na dektara, — a nojhlavnější dekorace sálu
byla hotovou. Pan starosta byl pyšným na ten vý
tečný nápad — a proto pil snad trochu rychleji, než
bylo « praktických ohledů dobře. — Zatím se kašdý
bavil tancom, masika hrála s nikomu sni nenapadlo,
na čí pootu se sábava vlastně pořádá. Ta p atarosta
přišel na dobrou myšléska. Udělat nějaký „vejklad“

oZeperovi. Dočetl se něčeho v objednaném čísle„Kurýrá "— a myslil, žo zi to zapamatoval. Ale chyba
lávky. Když začal mluvit, nemohl přijitdále, leč, že

ukázal, še amí řečnit, spustil o Husovi. Kdyš
Wwesedupozornil, še Has a Zayer není přece

že řeč o Husovi jest jako řeč o Zeyrovi, že stejně
byli šivi a stejně umřelí a še tedy kdyš se ctí Zeyov,
že se musíctít teké Hnus. Ta logika zo sice =
některým posluchačům podivnou— ale pan starosta

Bl za svoji „řeč“odměněn přeobouřlivým potleskem.esi vířivou hudbou zapomnělo se brzy ne „předná

čku“ p. starosty — ale jakýsi foryna na ověnčenýobraz J. Zoyranapsal: „Totoť jest Hus —
Zeyer který se narodil, šilaamřela
dlevýroka pana starosty byl člověkom
ve dvou osobách“ Obraz uschovándo
obecního archivu ne památku.

České závody Ústřední Haitice
Školské. Letošníhoroku byla zavedenane zkouška
nová sbírka pro Ústřední Matici Školskou, které ú
častaíti se mají pouse české závody obchodnické a
průmyslové. Sbírka záleží v tom, že vlastník návodu
zavazujeveodvádětijednoprocentozesvéhobrabého
příjmu (tršby) v době vánoční. jeli, y této njali 20
v Hradci Král. pánové: Praat. , obchod
aboším. J. Peřina, knihkupec, K. Jigmunděs.
V. Špalek, velkoobchod. a B. E. Toliman, upec.

Umravnělost sec. demokratů. Píl
we nám: Jel jsem v neděli lok. drahou ze Smiřic do
Sádové. Opravdu, roskošná jízda. Kolik vesniček, to
lik stanic. Snad kdyby ještě někde u eilnice vysta
věly pazderau, byla by tam zastávka také. A ta ry
ohlost! Člověkuse zdá, še sedí na šebřinovém voze,
jejd táhnou krávy. Zdá 64, jakoby ta lokomotiva jiš
nemohla z místa, jskoby sténala a vybízela cestající,
aby sestoupili — a pomohli tlačiti, — Opravda, ra
dostné osstorání, Ale něco jsem přece. při tom zažil.
Měl jsem vo voše „vybramoa“ společnost. U kamen
(s praktické příčiny)seděly dvě židovky s vedle nich

tři dřdi. Na pro loži mn dva mladíci, kteřísvým velice živým prozrasovali, že se
drší zásad Marxových. Mluvili o „naléhavé natnosti,“
o nepořidání bálo swe, demokratů. Drě aječicky ve

děly v „přiměřené“ vadálemgsti vedle nich a jaksi
ostýchavé se rozhilžely kolem. To neušlo sastancům
zvolné lásky“ s sačali se hned dotěrným spůsobom
úcháseti o jejich přízeň. Kdyš to nepomohlo, vspoměli
si na své „vůdce“ a oitovali jednotlivé jich výroky,
— urláště co Bebel soudí o ženě a o lásce. Noostý
chali se mluviti tak nemravné věci, že děvčata stu
dem klopila zrak k zemi. — Já seděl v roha mokna
a ne druhé straně meděla stará babička, která si
zdřímla, coš zajisté nznávala při tá „rozkošné“ jízdě

se nejprospěšnější. Židé a svláště šidovky s velikýmzájmem sledovali hovor nadějných mladí ů.a spoko
jené se namívali. Když ale stadem azardělů děvčata
ei sedla k babičce, -posnsli mladíci, če ae jim sáměr
jejich nezdařil a proto věnovali svou „vzácnou“ po
zornost mó maličkosti. Nejdříve padly některé jislivé
poznámky o „velikých kapsách“ knáží, o tmářích“
— a kdyš jsem si toho nevšímal, nýbrš klidně hleděl
oknem ven, přistoupil jeden z nich ke mně, podávaje
mi lábov se slovy: „Jestli pak by neobutnal doušek
alivorice?“ — Odmítl jsem, řka, de lihovin nepiji
„Snad «mosinámi ne,“ odvětil drze, „ale na faře“ -0

ano, co? Židé se dali do smíchu, ale ye viděli šeneuznávám se vhodné se apuslými mladíky vésti ho
vor, poněkud svášdněli a jeden s nich pravil: „Ale
dejte tomu p novi pokoj, dyš on vám nio nedělá.“
To jednoho mladíka rozohřálo. „Tak ey ještě ho
sastávále “ zvolal — „G my,(000. demokraté) kteří
hájíme didy proti klerikálnímu spátočnictví ještětohlemusímeslyšet——? Hrom———atd.“
Na unejblišší stanici jsem přestoupil do jiného vosa.

Poučení « toho? Čtenář sám se dovtípí. To jestjenmalý obrázek činnosti, „Umravnění“ a zásad sod. de
mokratů. A podobných sjevů nalezneme i jinde dost
a dost! K tomu posnámek netřeba.

Charitativní: čimnost zaslonšilého
řádu milosrdných bratří jeví 00 utěšeně
a výroční správy, kterou vydal konvent téhož řádu
v NorémMěstě nad Metují. R. 1900 ošetřováno tam
bylo 883 katolíků a 4 evangelíci. Z roku 1899 sbylo
21 nemocných. Počet roku 1900 ošetřovaných obváší
tadíž 358, s nichž bylo 234 uadravených, 54 slopše
ných, 11 nevyléčených, v dalším ošetřování sbylo 20
nemocných. Počet semřelých obnášel 30, odečtou-li
se zemřelí stářím a tuberkalosou, jekoš i ti, kteří
byli 00 amírající přijati, obnáší počet somřelých 13.
Počet ošetřovacích dnů obnášel 7687, připadá tady
na jednoho nemocného průměrně 31 dní ošetřovacích.
Z konventaí lékárny bylo pro chadé nemocné růsných
Jéků upotřebeno v ceně A348 K 76 b. Ve všech 16
nemocnicích milosrdných bratří rekousko-české tádové
provincie r. 1000 přijato bylo do ošetřování nemoo
ných 19328, sbylo s r. 1899 1298. Počet r. 1000 ole

třovaných obněší tudíž 30520. Z nově r. 1900 přije
tých bylo katolíků 18230, Řsků 35, ovangelíků 485,
starokatolíci 8, Ioraolitů 470, mohamedání 8, bez vy
snání %. Propaštěno « ošetřování 18036, somřelo
1167, na rok 1901 v lóčení zůstalo 1323. Úhrnný po
čet ošstřovacích dnů obnášel 450384. Zda nesaslubaje
otihodný řád ten nejhojnější podpory všeobecné, by
jsa sám chad, tolikerých dobrodiní prokasovati mohl
i na déle?
-© Dar. 3. M. ndp. biskup Eduard Jen Nep.
ráčil věnovati 300 koram me vystavění chrámu Páně
v Jeníkovicích. Bůh račiš sám býti odplatitelom ště
dréma dárci!

Reklamace. V poslednídobě zvláště dochá
sejí nás stížnosti od některých čtenářů „Obnovy“ a
Časových úvsb“, že časopisy naše pravidelné nedo

stávají. Přesvědšili jeme se také, žo i jiné časopisy
(k. př. Katol. listy) dostávají zvláště nyní stíšnosti
podobné. A ta nutno na něco upozorniti. — Expedice
provádí se správně. Každé objednávka neb směna
adresy te vyřídí bned. Nepořádky se dějí na poštách,
u čemž jeme se již dříve v několike případech pře
svědějli.A tu čí, když každý zašle nám nefran
kovanou reklamaci — a nikoliv, jak ne stává, ko
resp. lístek neb docela vyplacený dople. Šest. povin
ností samých pošt. úřadů, všimati ci přídin, kdyš
nevyplacené reklamace se množí a 0 tom
datí správa pošt. ředitelství. Nevyplacené rekla
mace tedy přispějí často k tomu, še nepořádky na po
štách se sase napraví.

S Kdbrantie. Náš statečný abor hasičský
koto ©oněl -dne 10. února t. r. v hostinci p. No

ples kterýž nad očskárání skvěle ze vydařil.
Z čistého výnosu věmováno 6 koran 00 příspěvek ne
stavbu kostela v Jeníkovicích, k obnos odveden
byl k rokoum předsedy komitétu p. Josefa Ludvíkovi
statkáří v Jeníkovicích. : „c

ZLibřle. Mlovastůboep.školy05 t r pořádal ade „ abeolven: . kolyOpočenské,
veřejnou sonůzí jíš zahájil sa velmí čekného údáeten
ství místopředseda p. Jar. Drahorád s Král. Lhoty.
Po přečtení zápisníka ujel se slova. p. J. Heins, ří
ditel hosp. školy Opočenské a pojednel o somenu, těla
a čivoté řepy cukrovky. | Řečník poukazuje, by
k setí upotřebována byla vády semene (klubíčka) vel

kozrná a konány bylyPi eotím všdy zkouškyo klíčivosti. Dále probírá slvšenířepy cukrovky a pozor
uje ua škodlivost (srláště naopatrného) Jámé zelo
máloohřásta. Pe:půnánážcejed so vonblezaa byla

kpřijata; promluvil předaeda spolků p, Frant. Krojslz vánky o pěstování „pivovarského“ ječmene. Z po
čátku sminil 60 o požazech6 váním ječmene
+ Némocka s zamýšleném avýšení německých cel na
jedmen do Německé přivážený s aposorníl ne nebes

jes tím vývoža našeho ječmene hrozí. V řečí dů

ladné zpracovanéobjassíl čeho nutno.dbáu př pěsenětování pivorarského. . na

. jošmonářatvíBedostklynab das“JA lek jh“ drahy o il
sorahodným byl exemplář ječmene

ními pokasy vypěstovaljakoáj jepři té přlešitost s sebou přišel. Milo nás překva
pilo sakoačení přednášky v těmágosfoval zkušenosti

"starých zkušených hospodářů a přál dí, by tyto edě
lorány byly s veřejností. I tafo přednáška sledována
byla eširým účastenstvímasodpovídány nékteré do
tany. Místopředseda oznámil, ša „Ússký odbor rady

"gemědělské“ -gbťátt při epolku.absolv. tři
plemennéotazkadoor rebáva“ podákovelváše



němu sbromádděnísa mávšišvu,řečníkůmzaopřed
nášky s prohlásil eobůzi za skončenou.

Vražda. Dne 13. t. m. v poledne navrašdil
Josef Pojřímovký s Klokočova 19 letou dívku Božena
Málkovou s Klokočova,poněvadě se marné ucházel o její
příseň. Matka savražděné nechtěla připustiti, sby ně
jaký poměr mezi ním a dcerou byl sapředen, jelikož
P nemá právě pěknou minolost. Když dívce vrasil
nůž do srdce, chtěl ae také sém probodnout, ale po
něvadě jej to bolelo, neprovedl svůj úmysl a byl
ihned zatkout, a do Chotěbořek souda odveden.

Výlet ma saních. Zdejší „Beseda“ pořádá
+ neděli, dne 17. t. m. výlet na coufoh do Parduhic,
Odjezd o 1 hod. „dpol. s botela „Msrkar",

Z Pardubie. Josef Němeček vzdor svému
mládí — čítá teprve 16 let — jest jiš vykoukaným
dlouhoprafáékem a seděl jiš často pro různé krádele
„sa mřížemi“. V pátek, dne B. února vplítil se nepo
zorovaně do I. poschodí domu č. 325 v Pardubicích
byl však v „činnosti“ svó záhy přerašen, takže odci
sil pouze peněženku s 60 h z kupsy eokně na pavlači
visleí. Byl přivolsným strážníkem zatčen a soudujdodán.

Nebezpečný průvodce. T Kostelcin. 0.
roznášel nedávno cukrářský učeň Bartoš po honstin
cích cukroví na prodej. Na cestě ee k němu přidražil
Z4letý obavnický pomocník Vil. Kašpar. U hostince
Nacova uchopil učně za krk a počal jej jednou rakou
škrtit a mezitím druhou rakou vybral mn s kapsy
všechny peníze a z košíku něco cnkroví, načež prchl.

Byv dslován pro zločin Ioupoše, oct] se těchto dnůřed porotouv Hradci Král. Porotci však na otásku

Herní odpověděli „De“ načeš soud vynesl proto ros
sudekosvobosující,

Z Chrasti. Ještě nevymizelo ném s mysl
neštěstí, ješ stihlo šelezníčního strážníka p. Kindla
ajiť zase stýchř dů zaznamenáváme nové. Vtrublář
ském zárodě p. Siegle pracovali ačňové. Kolem šly
práš 3 paní, a ta praví učeň Josef Šmabel svému
spolunční: „Podívej, paní N. s N. jdoa s rybníka“
Byl věak raražen opolančněm třetím Josefom Audrem
ktarý již brzo měl býti vyučen: „Nedívejte sena ně“
Na odpověď Šmahlovn: „Coš pak nemůžeme se na ně
podívati?“ hodil, A. po něm trablářským trojahelní
níkem, ale chybil. Ještě více rozloben tímto nezdarem,
uchopil A. dláto a hodil jím po Šmahlovi, nerěda asi,
jaké to může míti následky. Dláto zarasilo se Šma

ovi v noba se strany spodní nad obbím v koleně a
způsobilo povášlivé zranění. První pomoci poskytl ne

šlastaáma bochori místní lékař p. Dr. Fr. Bareša dal
jej dopraviti do chradimské nemocnice, kdež mu 10.
t m. o 3 hod. odpol. byla odňata noba. Celá událost
te bude míti dohru před soudem.

" Sňatek. Pan Oldřich Horák, hospodářský
adjunkét v Podlašicích a elč. Marie Vlókova £ Chrasti
elavili sňatek svůj 12. t. m. v děkanském chrámu
w Ohrasti. Blahopřejeme.

Na uěttelské miste obecnéškolyv Chra
sti dosazen p. Otto Čada, doposud učitel na Žam
berku

Upezermění. Při nedělním mysliveckém
plesu v Adalbertina konamém byl omylem jednomn

vi vyměněn nový klobouk o jebož vrácení slušně

Da. M býti zaslán p. Kadečkovi,hostinskéma,J. Bfnovi, domovafkovi v Adelbertinum.886
Různé zprávy,

a Ne Divnévěcisenám
' vKrkomokk. jev to ještě e!% me tak v zimě! Čechovéprý chtí dohonit, yt

Bali nonoedé:hope je nepředběhlijich jejichpk 00 jsem mě) o tom vidění, kdyš

enehdy on jem odvážný výletna Sratojanskýkopso neboli Čeraonhora. Bylato melní Životem
jesm to moh zaplatit — vak dochepřítomnost mne

tila. — Co ta hledáš, broučk drahý v takou
okleč? Jaku jen moh' semteď zavítati — svolal Kra

1 — V466co, milý Rybrcoulku, do nedávna bý
stejně vlídný k m, i k českým Něm

cům. — Snad také někdy snejně novlídný? Neslušíse odporovati; ale opakuji, vědy to bylo vlastenecké!
Co se to ale nyní kutí na tvých stráních a údolích
v pohorských vískách, ba i v městech, kdo as tím
vinen? Viď, elarý snámý, še mi to povíš!Na, kdyé
uš'a ele, ukážu tí na místě o", které ea po
aledních let pravdu z okolí sachytilo. Visl — Cože

Žaly“ že by první vinník byl? Rybrooul Usmivaje 40,
vece: Milý brachu, kolem Žalého to začalo, naté zá

mí polovici vlastního méhó panství apak to přešlo
1 do východní mé državy, nž jsem rám hlavou nad
tím kroutil, co v tom vlastně vězí. Snad mi už ros
umíš? — Ale kde? — A to jel mi pěkný horal! Celé
skoro Krkenoše tenkrát dachařily, „madyámí“ kočo
valí z bad do bad, „špiritisté“ slavilinábodné schůzky

nejraději v boopodé dobří prý andělé a dachovéSnamenitých ne kíků ss sjevovali, aby napravili ten
skadený lid i s jeho pastýři — a ty jeí jako břesná
ček, který po prvé aníh padat vidí? Jeem také doch
Krkonošský, a starý a zkušený; ale toble nemohljegen
hased prokoukcoul Kdyč však jsempří svých obchůs
kách s6 dovídal, jsk Čecháčkové1 Němečkové s da
chafetví k tělešnému i doševníma páda přijíi, jsk
v rodisách pokoj a mrav misí, jak se ú s
scůsích navádějí, jen aby do katolických o
ehodili: ta jsem ubodl, še to jen předehrak vlast
ím dějství, k šíření totiž „čistého“ orosgelis v mé

| Pi 65k opravení či reforasgst ných přý katolíků
horských! Ustál v řeší dobrý duch atrádný našich
Krkonoš a pak avolal: Popatř opět r aroadlol —
Jakte, komíny vysokéše by to též zavinily? Tkvíš na

povryha, jem se rozhlédni! Viz tamo při vrch Labi

nejvyšší kowíns ronnen továrnou a krásnoa viliou
-=fenogit: český, učněv s mosoiů důlního liduněka jasýk i víra =

kleté kacířství na horách. O jen kdyby těch úlisných
fiditelů a knihvedoucích i účetních odjínad nebylo,
kteří dovedou pány i lid balamatit — mohlo tu být
líp! A tak to máš i s drahým komínem; tata je teprv
černo, ač prý tem s jakýme sadělem se mušič
koje a ač žlutý jinak hodnostář tam zavítává. Nediv
se pak, de červenobílé dosad barra říše mé u třetího
tam komína « červena na černo se „bílí“, u zištného
sbohatiého učitýlka, s to protestantským pořadatelem
německé zpravovny. Upřímně řečeno, to není kvítko
£ mé zahrádky, věs to je z Čertovy louky! Ani ae
tem už nekoakej! Hleď raději vedle na roskošné lány
sousedního údolí! Fravý ráj tam drabdy býval —
jakkoli vědy kovaní čerti tam obcházeli. Ale nedávno
— utaroudek se zamičel. Prasklo to tam, že? Ticho
prostořeká hovorko zahřměl obřím hlasem Rybrcoul,

že jsem málem ducba vypustil, — Nebýť šrandy, Wkračoval Krakonoš, a nestoudných kroužků, nevybuchl
by to nikde; ale tak v pýde s dísní počátek vealo
rěaliké zahynatf! Ze starých dob — víš to dobře —
vody moje zlato nosívaly jež se sojfovalo, dobře vy
píralo či rýžovalo. Totě vítaná přílešitost, myslil sou
sed sejfiř, a dal se do praní z nenadání objeveného
tlata; i jal ae z lakomství vymýšlenými slovy s ka
tolíky kopčiti, aby uvedl sem sekty zatracení a cesta
pravdy del v porouhání. Pomoc přišln v markách z
evangelického buntu a v zvlčilých štvanicích a blíz
kého okolí — a že právě katolíci nebyli opatrní jako
badové a eprostní jako holubice, ale ze vzdoru posta
vili si blava: dvojctihodným pánům dobře se sačalo
rýtovati, a po vsích i městech „čistou“ víru a „čisté“
mravy šífiti. — Co pak ale soudíš, dobrý dachu na
šich hor, o celém tom rochn? — Myelím, že ta bouře
velikých škod nadělela katolíkům a znamenité šla k
duhu protestantským Němcům i Čecbům. Ale bez
prospěchu pro obnovu katolíkův není; vzduch se vy
čistil, cisološné plémě musí vyhsnonti, chtějící sbo
hatnouti jistě upadnou v osidlo dáblovo. Hamno 86
vykliditi masilo, plevy s prachem jsou epáleny! Jásat
Bice protestantismas, že konečně otevřeli oči horácí a
bledají pravdu v Němcích. A tské jest na postapu
pozor! Protestantské úřednice dole i naboře velmi Ši
kovně jej podporají — a páni, jakoby novidělil Po
staletí jsem tu na stráši, slo Čím dál těžší mám zde
postavení! Slibují mi sa hory doly, za rozmanité hře
beny s klede novou círařekou choť se vší slávou ce
lého světa; družbové i tlampači pořád ee ta toulajíl
— Ale viď, drahý Krakonoši, še ae nedáš takovou
řepoa uplatiti? Bače nedám nikdy; do amrti nej
delší toho nezapomenu, še mi právě ti pochlebníci tak
ošklivě přezděli. Dobřes mi to připomenul; na ros
chodnou také něcol A než jeem so nadál, zatočil Ry
brcoul velikým zrcadlem, až se mi v očích zajiokřilol
Áno dosad jest jiskra naděje, o se tu udrším, svolal
a úsměvemstarý pán.A te de jest? Protři pak si zrak,
což nevidíš Čech,Němec— katolík Harrach Černín. —
A bylo povidění. Podivné zrcadlo stále mne pálilo, ale
nedopálilo i nmínil jsemai, še to také v tom masopusta
do ověta pustím! Posledním slovům strážce Krkonošského
dloubo jsem ve své zpozdilosti nehověl, aš ta v naší
říši kde se vzal, tu se vzal: střed, kterýš katolické
Čechy i katolické Němce zvláště v Krkonoších jistě
učiní opatrnějšímil Svatá podara! Ať už několik těch
protestantských modliteben hlásá potomkům provinění
předkův, Čechů i Němců z konce 19. století, Váak
dokud sbožní Harrachové a Čorniaové panují ne těch
borách — katolíci se nedají.

Čeští a chorvatští Sokolové. Některé
liberální listy české přinesly v posledních dnech ná
sledující zprávu: „Biskup Strosemayer — sokolem
Ze Záhřebu se aděluje, še biskop Josef Jiří Stros
umaser přistoupil jako zakládající člen k „Hrvatskóéma
Sokolu“ a seplatil 400 koran. V „Sokole“ tomto jest
jiš více kněšíčleny,sa to u nás jest něco tako
vého vzácnosti“ K tomu natno poznamenati:
U nás jest opravdu něco takového vzácností — po
něvadá ti naši páni sokolící se snahami vlasteneckým!

epojilytaké s většíhodíla onaby protináboženské! — Ano, jsou u nás některé spolky sokolské.
jichž činnost výbradně.sestává v tapení apodrývání
náboženetví katolického. Jak se dovídáme, rosamějí
+ Chorvatka myšlénce sokolské trochu jinek. Sbory
sokolské nůčastňují ae služeb Božích, jdou na církevní
slavností s zvláště, kdyš biskup někam přijede, mezi
jinými spolky, které ho vítají, jestz pravidla i spolek
sokolský. — Áno, chorvatští sokolové dokazují, že se
dá dobře pěstovati myšlénka vlastenecká, aniž by
tím náboženství trpělo. Kdybysi tak i neší

áni sokolové počínali, zajisté by pak sí nemusili na
fkat, že je naše katol. kněžstro nepodporoje.

Králevrazi. Není toma dávno, co novýitalský král dozedl na trůn a jižse odhadilo spiknutí,

proti němu Byl jiš vyvolen jeden anarchiste, koníjej měl savražditi. — Dle zpráv některých list
francousských, také proti novému králi anglickému
osnují se vražedné plány, !—Zdaž se zde nepotvrsojí
slova jednoho angliokůho mátníka, ktorý pravil:

přiblíšeti budou,. kterak se boří oltáře a chrámy —
enad brzy pak pomnají — še po chrámech přijdou na
fada paláce « trůny, — Bijte kIněse — a vychováte
si královraby. —"

„Vivat jastitla.“ Dle státního rozpočtu

deňskoa 1,400.000 K, Ivovakou 350.000 K a pro
naši českou 48000K tonu posnámeknetřeba.

V Uhrách ako v Tarocku. Ve
verifikačním výboru u Ó sněmovny učinil jeden
poslance problášení že volba Polyake (žida) jest ne
platnou — ale baron Banffy odvětil, de Polyak daro
val vládě 60000 sl. To ovšem hned poatačilo, že ne
platná volba bylá platnou.

rostrpěsní nad bezohled
divadlav Prazeden voice Kovařovice, který při
ným jednáním BETe nimi a nezvodenými klaky.

2 rostrpčení to jemt ným, vysvítá jiš s té
okolnosti, še členové veřejně prohláalli,

raději vělebním oveskuNárod. népad. tento bade. předadteedloubáke dn 1,

t. m. Podirno, že skladatel opery „Psohlavci“ v níž
tak cituplným spůsobem dovedl vykovzliti bol uti
skovaných Chodů, dovede se svými podřízenými tak
urpatně a tvrdě zacháseti. To umělci zajisté
cti neslouží,

Židé a školy. Ns rakouskýchuniversitách
jest 17 proc., na technikách 173 proc.. na uttedních
školách 16 proc. šidů. — Židé v Rakousku činí

use 8 proc. „Věst.kat. dach.“ správně dokladá, že
kousko jest klasickou zemí židů.

Třetí universita budou míti v Uhrách,
Zřísená bude buď v Segedině neb v Prešpurku:

Jak to dopadá v zemí, kde je „kle
rikální“ vláda? „Nešťastnon“touto zomíje Belgie.
Mají tam nejenom v parlamentů většina „klerikálové“,
ale i vláda je klerikální. To tam musí být všude me
vzdělanost, tma, pravá hrůza — pomyslí ai některý
„lidový“ čtenář. Právěnaopakl Zajímavo je seznati
vydání, jež Belgie v r. 1897 měla s ústavy školními.
Na školy národní vydala 14,236.628 franků. na škol
střední 4,172.847 fr. na školy vysoké 2,080.143 franků.
V péči o rozkvět a umění stojí „klerikální“ belgická.
vláda. Kromě státních ústavů řídí kněžstvo belgické
samo: 2 uni-ersity, 80 kolejí, 68 středních škol, 180
pensionátů pro dívky a velice mnoho škol obecných.
Vedle královské akademie věd, existoje ještě deset ji
ných společností vědeckých, mimo královskou bibli
otéku, je v Belgii 600 veřejných lidových knihoven.
— Proto jenom hrrr. . . na klerikály, aby to u nás
naposledy nedopadlo tak jak v Belgii.

Ta slovamská vzájemnost! Obecní
úřed v Nymburce zaslal do Babic v Polsku dotaz
v příčině jistého příslušníka tamnějšího a dopis napesl
arci v jasyku českém. Obecní úřad v polských Babi
cích, — tedy v zemi slovanské — však přípie,
obecního úťadu v Nymbarce vrátil nevyřízený s po
snámkou, če jazyk tento (český| 1)jest v polských
(Slované|) Babicích úplně neznámý ... Tak vy
padá ta slovanská vzájemnost|

Pozoruhodný případ udál se na plesu
měšta Vídně, jehoš se i císař zúčastnil. Císaři před
staven člen obecního zastupitelstva, rodák český A.
Havránek, který se stydí za ovůj Český půrod a
který kdysi přísahal, že vždy bude bájiti německý
rás Vídně. — A císař, ačkoliv z počátku rozmlou
val s Havránkem německy, náhle se jej zoptal česky.
Jste Čech? Umíte ještě český? což pau

Havránek zajisté masel dotvrditi. — Jest zajisté za
jímavo, že císař uznává za potřebu s radním „né
mecké" Vídně na plesu česky mluriti.

Plátemníkům nastal těžkýrok. Vminnlém
roku totiž úroda Inu byla velmi špětná a následek
tobo jest stoapání cen Inu a Inčné příze,jakoži
plátna. Tím se odbyt plátna latos zmenší a tím také

výroba se obmezí na menší míru. Nemají tedy letosplátenníci dobré vyblídky. Minulý rok byl pro ně
velmi přísnivý, vyrobené plátno nacházelo znamenitý
odbyt, obsvláště v posledním pololetí, kdy vyhlídkamí
na Špatnou eklíseň ceny plátna stoupaly na nebýva
lou výši. Za to věak bude letos pro tkalce plátna
rok hubený.

Zkouška plátma. Zkonletiplátno,není-li
v něm bavlny, můšeme s dobrým výsledkem pomocí
lněného oleje. Zkoušku provedeme na ústřižka záha
dného plátna, jejž dobře vypereme. Navlběíme-li
ústřižek Iněným olejem, stává sa Iněné plátno prů
svitným, bavlněné však zbělů; obsahuje-li tkaniro
len a bavlnu, nabude vzszření prahovraného.

Parolodaí plavba zavedlr. 1788Ameri
čan Faltau Robert, uterý jiš od svého mládí se za
býval myšlénkou sestrojiti důkladnou paroloď A
obětoval tomu nejen všechen čas, ale i své zdraví — a
jmění. Napřed bylvelikým boháčem — ale když r.

temní odkózal svým dědicům 100.000dolarů —abů. .

Spolek „Vvmteber“ vystavělna Vyšehradě
brobka „Slavín“ « příspěvků různých vlastenců. Ale
ačkoliv jiš brobka ta několik let stojí a dešť, vichřice,
mrán a tající Jed zanechaly již na stavbě té patrných
stop, přecteprve nyní tam byla jedna mrtvola — a
nice básníkaZsyera vložena. A přec zrovna vedle

„Slavína“ odpoětnk oterší vlastenci a spisovatelé,jsko Jablonsk), Třebísský,Nernda, Marek, Smetana
— 4 všickni a ještě mnozf jiní si zajisté zasloužili,

obyjajisk tělesné pozůstatky odpočívaly v hrobce
český výtečalků. — Bpolek „Svatobor“ sám jen rogkodaje, kdo tam pohřben býti má aneb ne; což ale
má spolek jen tak málo aznání pro starší české vý
tečníky? Anebo snad páni, kteří stojí nyní v popředí

opoka toho se bojí, če by tem anad pro ně samé negůetalo místa? ©Prásdná pamětní desky již oměelébo

Pantheonu nep sobí aspoň ma cizince navětivivělhoVyšehrad jinak, neš — že jeme dosud neměli mate
riála pro Slavín; © přece — měli jeme maoho těch,
na které můžeme býti brdil

„Jihočeský Živmostmík“ tot názevno
vého týdenníku, který počal vycházeti v Č. Budějo

vicích. — Redakci vede P Jal. Terenfk, býr. opolnracovník „Našince.“ Listů takových, které by opravda
yly věnovány zájmům živnostnictra mnoho nemáme

a proto ae zájmem hledělo ae vstříc novému lista. Ale
fi prohlídce čtyř dosud vyšlých čísel, přidli jsme na
ecos, co jen v zájmu nového podniku dlošno vyt.

knouti. Tak na př. fonilleton „Z útrob tajnoati.“ Pi

kantním způsobem Jčená jest mladá dána, žena jistého číšníka,která navštívila byt svobodného p.
učitele, Následuje milostná scéna — a konec vrcholí
v přání — jen aby muž nerěrné ženy brzy umřel.
— Nevíme, koma chtěl „J. Ž“ touto historkou po
slondit; divnostnictvu zajisté ne — a očitelstva tím
méně. Kdyš již „moderní“ naše doba prosycená jest
nomravnými zjevy toh> drubu, pročještě o tom psáti
- a sice takovým způsobem, Jakoby podobná no
ravost byla zcela odůvodaěnou a správnou,
skoby se tím blahu lidstva ještě poslouěllo.
dyť právě podobná četba spůvobaje nákazu mravů

a nyláště náš dorgsj zo tím otravuje, A pový,odborný

veliké

hi oJjesl určen ti nájmy žíva

jPožiesdnídávártaznnní kdyžtěkovýmpr



bem chce návravu krahů živnost. sfakati. — Také
elob nového listu se právě nezamlovvá, O smrti Julia
Zeyera píše: „Jullus Zeyer mrtev. Třetí (i) náš
básník odešel Odešel mlčky, právě tak jak při
Šel. — —“ Většina zpráv jest otisknata z různých
listů. Některé správy byly již před několika roky
uveřejněny, tak že nový list vystavoje si vysvědčení
chudoby. Vlestních, nových myšlének marně bychom
v něm hledaly. Doufáme, že upozornění toto postačí,
aby redakce pečlivěji k urpořádání listu přihlížela a
sby to byl opravdu cenný list, který by potřebám
živnostnictva vyhovoval,

Zajímavé maličkostí od rakve krá
lovmy Viktorle. Mrtvola zesnulé královnyvysta
vena byla v zámecké kapli v Osbornu, a tu, jek listy
souhlasně vyprávěly, přicházelo přibuzenstvo a zbožně

modlilose za daši zesnulé, Protestantské příhaenatrokrálovnino modiilo se za duši protestantské královny,
ač učení protestantské výslovně popírá jakoukoliv
moc modliteb za zemřelé. — Ještě podivnějším jest
zjištěné faktum, že v oné zámecké kapli octíván a
zvláště zemřelou královnou denně byl navštěvován
velký obraz Marie Panny s děťátkem. Hlava angli
kánské církve, královna Viktorie, vroací ctitelkou v
životě i v smrti božekého Mateřství Marie Panny, v
které protestantismos nevěří! Nevypadá to tak trocbu
jako vítězný výklad oněch slov, jimž Matku Páně
církev opóvá: „Canctas hnereses Bola interemisti in
universo mandol?“ V. K. D,

Americký „Národ sděloje: „Dům zá
stnpců tenneseyské zákonodarny přijal státní před
lohu, jíš ae zakszoje dovážeti a prodávati ve státě ci
garetty“. — Neškodilo by i u nás.

(Zasláno.)

Katolické veřejnosti!
Osada Jeníkovice (u Třebechovic) měla od pra

dávných dob kostel; ten však časem nešel fak, že
stal se K opravě zcela nezpůsobilým. Když bývalý
patron vzdal se patronátu, byl kostel v takovém
stavu, že musil býti stržen (r. 1899). Zbývá jenom
ještě věž, také již velmi sešlá.

Opravdu smutný jest pobled na sbořeniště
stánku | Božího, pro každého, kdo jde kolem;
nejemutnější ovšem pro katolíky Jenfkovické,kteří ta
ještě před několika léty sbromažďovali se k službám

Božím. .
A. přece potřeba kostela v této obci je svrcho=

vaná. Důkazem této potřeby je i to, že je nejdůst.
bisk. Ordinariátem povoleno sloužiti zde 16 měí av.
v dny nedělní a sváteční do roka; neb farní kostel

Je. velmi vzdálen.
Jak smutné jeon zdejší pohřby, když nad tělem

semřelého nemůže býti konána nejsv. oběť)
T3to pohnatky vedly k započetí sbírek na vy

stavění koatelíčka, skromnějšího sice než byl bývalý,
ale vyhovojícího nutné potřebě. Sešla be dosti slušná
částka, která však daleko ještě nestačí. Neboť připo
menouti dlužno, že katoličtí obyvatelé Jeníkovice
(obec čítá kolem 1000 obyvatel, z nichž (řetina je
belv. vyznání) jsou z veliké většiny chodí cihlářští
dělníci a nádenníci.

Co činiti?
Když jeme dne 9. 6 m. byli u Jeho Biskopské

Milosti, který poměry neše velmi dobře zná, ráčil
nám darovati 100 koron a povzdudíl nás, abychom
hledali dobrodince veřejným tiskem.

iníme tak, ač víme, jak často v rabrice této
objevují se prosby podobné; prosíme však, aby nám
bylo věřeno, še nemísili bychom se v řady prosebníků,
kdyby náe nenutila naléhavá potřeba. Přispějte tedy,
kdo máte katolické vědomí, a můžete přiepěti|
Dilo, pro jehož podporu dovoláváme se

sebe menší je dárek, jímž pomůdete na vystavení
stánku Páně, Bůh Vám ho nezapomene, jakožto oběti
Jema věnované a osadníci Jenfkovičtí vědy Vás
budou vděčně pamětlívi ve svých modlitbách,

Ferdinand Hanousek, děkan v Třebechovicích
Jan Prokop, starosta v Jenikovicích.

Josef Ludvik, radní. Jos. Procházka, radní.

(Zasláno.)

Pan Karel Zavadil, zlatník a pasířv Chra
dími vykonal pro zdejší farní chrám Fánéleton ně
které práce svého odboru jako: přestříbření hlavního
oltáře a svícnů e nevšední dovedností, pečlivou avě
domitostí m při mírných cenách, lak že jeho závod
směle sa n.ůže odporučiti k pracím podobného drohu
co závod solidní a přiměřeně laciný.

Farní úřad ve Vilímově, due 19. srpna 1900.

Váci. Lux, Jos. Teplý,
patr. komisař, farář.

(Zasláno.)

Jos. Štěpánoví
pozlacovači v Pardubicích|

Za vkusné pozlacení a polichromování oltáře
Rodičky Boží v chrámu Páně Chountickém, jakož i za
jíné práce pozlacovačské při mírné ceně vzdáváme
tímto veřejný dik. — Síliž Vás Bůh, abyste po dlouhá
léta ebrámy po vlasti naší ke cti a chvále Boží a
k radosti věřících okrášlovati mohl.
-V Chomaticíchdne 31. ledna 1901.

Jos. Hlavsa,J. Mihán;
farář,patronátníkomisař

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 8. úoora 1901. 1 hl

přenice k 1200—1360 šito k 18 30—1350, ječmena
k 890—960. oves k 620—505, promo k 9 40—1000
vikve k 10:40—1250, hrachu k 19-00—3100, jáhly k
19'00—0000, krup 34'00—28-00, bremborů k 4 40 —280
jetelového semínka červeného k 84-00—10400, jetelo
vého semínka (inkernát) k 00 U0—00'00, máku k 2300
ojejky k 00:00—00'00, lněného semene k 19:00—32-00
100 kg. kitnýoh otrab k 3300, pšenič. otrab k 14'00,
1 bg. mánla k 2*40—2'72, 1 kg. sádie vepřového k
1'60—1-78, tvarohu k 0-82—0-36, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek k 0-00—0:00, jeden hekt. cibule k 860
jedna kopa drobné zeleniny k 1:20- 2:00

Listárna redakoe.
Cuelav. Litoji, že dotazu nebylo náležitě po

rozaměno. Doba příští vše Vám vysvětlí. Pozdraví
Chotěborky. V příštím čísle.
Nová Ves. Ano; — připomínám však opětně

to, co jsem Vám již dopisemedělil: „Více popu
lárně — — —* Pozdravl

Lanžov. Došlo pozdě.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zágobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atříbřené začzoručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
evněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

1novuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené 8e stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T, zákazníků a odporučaje 80ted kz
koupení a opravě kalichů, monstrancí, cíborií, rolikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kadítelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Paco (Krkonoše)
doporučuje <e kn uho ovení oltářů, Božích hrobů

a ebkerých potřeb umění církevníhoj Léžahotovaje sochy světců se dřeva 1 s kameue. — Starší

prácí, uměleckou cenumj , bedlivě opravuje,pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži aa řádnou práci při cenách nejmir

nějších. 8 úctou veškerou

Veledůstojnáma dachoronstra!

M. J. Ríha,
pasíř a pozlacovač v Heřmanově Městci

prací kostelních, pozlacování oltářů, polychromo
vání Boch, zlacení a stříbření v ohni bohoslužeb

ných nádob a j. Ceny jsou nejmírvější.
Muochopísemných uznání, kterých se- mi dostalo,
oprávěnje mne, abych veledůst. duchovenstvu mohl

výrobky své doporačiti.

umělecký závod sochařský a řezbářský.
Pisárna a dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká

Karlova ul. č. 80. Budova av. Václavské záložny.
Odporačaje netivě své chralně známé:

Sochy, oliáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, křída
kasatelny, spovědnice, křtitelny, komsoly, svícny,
lustry, puliiky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenniky a rospočty bezplatněa franko.

OR Natná cesta za příčinoushlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykoná se bezplatně.

ALLEUL ELECLO00ubbbrlodsdonáebu k

Ignáce Neškudla syn
(protokoloraná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudy, faráře re Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. dachovenstvu
svůj osvědčený a Časlo vyznamenaný

: výrobní závod
s všech kostelních paramentů. jí

m Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku [č
: ce na požádání franko zašlou.

NKEENSKKÍ

pěn bojuj
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„) řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
L) jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
PO tovení všeho druhu věních hodin se záru

kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná, 8

Paris, expositlon 1900.
Grand Prix avec Medaille ď Or:

(čestný kříž a zlatou medaili)
obdržela firma

JU. (. Jos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě
za koňak a likéry.

Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a
nabízí:

Koňak, slivovici, borovičku, jeřeblnku, punše 
a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.

Též v Berlímě obdržela firma £. r.
diplom zlaté medaille.

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

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výbody.

Táž na spátky bez zvýšení cenl

Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu..

Petra Buškasynové,
práce kostelní

v Sychrově (Čechy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy n velikém výběru na přání k na-

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odpovučení!| Plánya rospočlyse neúčtují :
Provedeno ke 800 oltářů.

10.000 čtver. sáhů ©
stavebních pozemků, které se hodí
pro závody průmyslové a domy
činžovní. dilem před nádražim, dí
Jem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském
Předměstí u Hradce Králové prodá
a kupujtcímu výhodné platební

podmínky poskytne

Josef Kulíř,
ředitel měšť. divči školy v Hradci Král.



Zlatá Oltáře,kazatelny,a t. d.
nabízí

| pon mě || OUPerlostáty
podl klaseiků ., Pal Jině řství Nejlevnější

jj „měl truhlářství hnojivoPolo Enssívýslodskneji : čaje nej jší výsledek nej

(v řeči německé) Plány,fot-grafiea rozpočtyna požádání. Faruěajevětšívýnosnost,
nádherně vázaná S 127velmi krás- Novyhnutelné k jarní setbě,

mi Í , | d»ii-—e.—————— dáse jinýmfosforečnýmhnojivemspo
nými obrazy, ve dvou dílech (starý | © v, Me trubek odvodňova. nedásejinýmfostorečnýmh
a nový zákon) za výhodných pod- nich různýchsvětlo. Dále:

mínek se prodá. sti, obyčejné tašky, Kostní moučky, chilský ledek, efranskrůže, faoonové Ci- amonatý, soli draselnalé, kainit, spe
„Bible tato vyšla nákladem L. Herzika ve hly atd jsou výhodně na prodej u ciální hnojiva pro kaloviny a obilí.
Vídni, a za krátkou dobu nádherné toto Poštornskou sádru superfosfátovou

dílo vzdorvysokéceně 75 zl. se rozšířilo J OSEF A MANY CHA k vrchnímuhnojeníjetelišťa konservov.i i ápnov Hradci Králové. chlévské mrvy, pícní vápno,
v mnoha tllsích. exempl H dodávají s přesně zaručeným obsahem,

Bližšísdělíadministracet.ilstu.V———,, ,,, všudesoutěžeschopné:
Továrna na vpřřeclezi“člá hnoji oštorn

4kyselinuní- A SGHRANM a Líska u

Ikozávod ý | jatdat V PRAZE, Jindřišskéu. 27: ; 4 indřišská ul. 27.

S ových pro malbu Ochrannáznámka: kotva „Ustřadníkancelář + Jin
Umělerkýústar pro malbuna“skle. |% LINIMENT. CAPó. (OMP - ;

A zRlohirovylékárayvPraze St t k Oma ARM
B. Škarda, Brno. k uznávásevšeobecnězavý!orné,bo- a e ( J flestl utišující mazání; za80 h.,kor. 1.40 ( one

Okna chrámová každé. "| || dn2.— na skladě ve všech lékárnách. k němaž patří 45 korcůl CYL « ,

bo slobui provedení |% Přikupovánítohotovšudeoblíbeného d b h lí táhnoucích Stsezaručenímpráce nej-|:"; domávíhoprostředkupřijmijen pů- obrýc aš '* h d e pan,
modernějším poža- |: vodní láhve v bee ochranou ad : Hraní a s koreůlak

U Úpu davkům vyhovající. JÍ Po deě dt jistotu, žen obdržel při: jest se vším přís'ušen závod
f U 7krát prvními cenami|h pravekpůvodní. stvím a úplným zaříze pozlacovačský
M vyznamenán. Richtrova lékárna A ním i 8 letošní úrodou
S, Cenníkyzdarma. u zlatého Iva hned z volné ruky © Pardubicích
A 1 v Praze, I Elličlnatřída5. ý, za hotové na prodej.— x - Staveníkrytoje břidlici. jejakoši nověstav

todola taškami; stavba Opravuje ) . )
nová. oltáře, kazatejny, všeho Ď

o) druhasochyaveškerédo
1 Bližší zprávy podá: oboru toho apadající práce bC. k. státní medailí vyznamenaná . | v nejmodernějším prove

Jan Černý, denía v cenéchvelmi

prvnímoravskáVYTOljAvěžníchhodin( | r: +Breradci,p.P a |
FR, MORAVUSA v BRNĚ, Vetké nám. č.8 o

vyrábíadodává N abytek
Boty, křoviny ozdob.konifery věžové hodioy pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho- 9" Řivokésmomypro stromořadí, letou zárokou v dokonalé jakosti. , v

. pláňataard,Statisícesazenic Rozpočtyzdarma, vy b avý pro n eve sty,

úplná zařízení
vzásobě.Levnéceny.Výbornéi n
zboží. Poučnýcenník zdarma

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mirné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti

: V. Vacek,
: závod

školkářský
v Pamět

níku
u Uhlumce

nabizi pro zimni a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
s kraky, sazenice pro živé

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporačuji přesně dle círk. předpisů neb v národ. slohov. vyšívání shotovené:
Meční roucha, pluvialy, dalmatlky, vela, nebesa, prapory školní i spolkové, korouhve,
koberce oltářní, příkrovy, alby, rochety s nitěnými krajky; monstrance, kalichy, pa

cifikaly, ciboře, svícny, lampy oltářní, kadidelnice,lustry, hy pár- vá ované kěižové cestya oltářovéobrazy od nejlepších akad. mlatrů.
SPECIAL. UTA : V ohnizlaceníkalichůneb elboriídle ornamentu:1krát

v ohni 10 sl, — 2 krát v ohni Fš:sl., — 3 krát v ohni 16 al, — 4 krát v obni 20 zl i ostatních nádob
posvátných hotelu Merkur.

i = : . O. p
| SPECIALITA: Pro chudé neb filiélní ko- PA+ Pro méně tné kostel wap“ Cenniky na požádání frank
| — stely zasílám B mešních SPECIALITA : ksllát n 1ání , kostely — 

pon plotoonato Danoíéjčár:| | mení6 j.1 katolo,2dslmntíkya plurin Sbírejte upotřebené
nýchdaašků,clacésatýminebhedvábnými E n P o oa ae ' všechzemía různých

| porami římskéhostřihu. 6 kusů v celku tami,fmekéhostřihu v cen 75 zl. p0š O Z > ) pára i ty nebodno- A . ušší,veprospěchchu

“ a Illnsfrované cénníky zdarmaa fraňko. i . dýchhochů,kteřísechtívěnovatstavakněžskému.
Za to každý dostane. různé pěkné církevní pa

. . : . — . : 3, medaile sv. Antoní žekéh

ša| Nejstarší vlasteneckývelkozávodparamentní založen r. 1810. |= Z PR pově jakož 1 táaylkyadro,
5á J o S E F NWNE Š EK U D L sž ; MY yonuribonppeoolář„Bethlehem“BreP -© .. 4 : A, a genz (Vorarlberg).r sal. ©.a k. dvornídodavatelstí >. JEč pes

: ob . . A ' w i je “ =
Šš| v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy). |*5 KOOOKO

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

Hotová paramentm zavýlají se aa ukázku, když udánapřibližná cona a barva.
PR* Mnoho tisio odporučení z celého Rakouska i Ameriky, “flj

Pan JosefNeškudlav JablonnémnadOrlicí. - : Je
. „ Objednané předměty jako: 8 gotické lampy, cíborinm, atd. doll řádně ku av. biřmování. Nej

důstojnější biskupská Milost Dr Martin JosefŘíha vyslovil se nad tédměty pochvalně. Valdátě se vel
libila ta velká lampa i cena nezdála se mu tak veliká Cíborlum kdyš kongektoval, důkladně si problížel
a pravil, že jsou dob'e vyzlacené. Ptal se mne, kdo to pracoval a od které firmy, tedy jsem mu vůe adělil
a zároveň jsem Vás vřele odporočíl. Pravil na to: „Mne těší, žedomácí závod takové výrobky dodává“,
Sbírám peníze na pěknou monstranci, tož doufám, že spolu opět budeme“míti tu čest se písemně aejíti

Štítary, p. Hostouň 1899. Bartoloměj Pubeo, farář.

Z veškerých cen illustr. cenníkůněmec.firemslevuji 5, sconta! OOOKOOOKOKKOOOICNE

První královéhradecká továrna nábytku. — Stavební truhlářství:

Ladislav Knyplv Hradci Králové.
„SR“Niustrované cenníky, rozpočty a nákresy na požádání franko. “ij



Česká největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 8 SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brně, Ronuergasse č. 18; ve Vídmi IX. Hermoniegasse 8.

ORP>Illustrované cenníky franko a zdarma. fil

7E)

Z

LUDVÍK NEJEDLÝ
dekorační malíř

w Novém Bydžově
dříve v Hradol Králové

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.
Oltářní avíce voskové, polovoskové, hladkéi krášlené,svícestearinové

kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější s v provedení nedostižném nabízí
nejlevněji a největších výhod poskytne renomovsná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XEKK. vyznameoaná firma:

F r. Sezernslicý,
c. s 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

odporočuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

male kostelů9
při trraniivé malířaké technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckého spracování, rostanrojí staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma

nko.Lhuta1rok,nebzahotovéne6*/,sráško

19003Z[3:0pomUSudoj!00(100"OdtAw

é svíčky stearinové a parafinové, Továrna všech druhů leštidel a mazadel na obuv, olejů Jojí obrazy nové.
s a mazádel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na Návrhyve slohu stavby kostelase na po
8| | prací mýdla a krystalovanousodu. Řaffinerie miner. olejů žádiní ochotněvypracujíarozpočty předloží.

=! v Mladé Boleslavi. DOXI

ES
JSP,

UO OVVD nn natoz dd E10UOU ŘRDDŘ! há (d. Syvalterův synovec, ná=

DOPLESŮ eeF- < odbornýuměleckýzároď

odporučuje šk. pro
ř h “ eh

[ křestanský „bazar Čupr“ A malbuokokostici
č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 230
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

| ku dodání oken chrámových,
k od nejjednoduššího aš k buha

tému figurdinímu provedení a
sice 1 se Jelelnými rámy, st

těmi 1 osamním.

Velkeré obpočty, okiney i odbornávší závaznosti
né o kartivaíobjednávce.*

OR“ Nezčetní veřejná i písemné pochralné uznání.<

Založeno roku 1486.

svůj hojně zásobený sklad

mnejmovějšíchvějířů, rakavie, Imit šperů, olěs.„ jskovaných dámskýchstřevíčkůpo2 zi 40 k

Nejaovějšíbílé nákrčníky, košile, limce, manšety, nápramnky, ponožky, punčochy, škrabošky, umělé květiny atd. —Tombolové předměty 100 osa
15 K.. — Spolkům zasýlám franko. — Umělé květiny a cotillony. Specielní oddělení
Šněrovaček v každé velikosti, fagona nejnovějšía nejlepší. Zaslání míry stačí

pouse přes pás na život.

Frant. Čupr v Hradci Králové,
Klicperova ulice, proti kavárně p. Fialy.

Největší česká
©.ak. dvorní. | ž

Š . továrna ,
©

PIARA A Ef PIARIRA :s Antonin Petrof Hradec Králové. |

PETR KOPAL4. SPOL.
wmEDradci Erálové

doporučuje skvostné gózové látky, krajky 1 pentle, vějíře, plesové blůzky, Eatré pláštěnky, hedvábnášály, rakarioe,
paaské plesové košile i náprsenky. *

DYáby £.A |ZEin Enoer Úplnévýbavynověstám.|
Výrobky dokonalé. v Hradci Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné..

| Pohovky. Celá pernitory. Pérovky vedlesálokay. Záclony. Opony (draperie). Žinšnkv.

Nojitel a vydatatet Poitioke družstvo Čukuva V HredďKrál — ap. rdaktor Alois E. vohete- T TA — řiskon baz. kmanenray v HrnáníTUTI



Předplatnémačtoriroku2Asoh
> ne půl roku 5 A—.h

Pověra a koruna.
Ještě před rokem 1848 žili faráři, kteří

prý ve svých řečech dachovních nenměli dobře
rozeznati prostonárodnost od sprostoty. Tak

chtěl prý jeden takový po působiti proti pověře a proto dával příklady. „Dostaneš šky
tavku a povídáš: Kdo pak to na mne vzpo
míná? Ale já povídám: „Nenacpi se tolik a
nebudeš Bkytat.“ Anebo: „Spadla mi zástěra,
copak to je za znamení? Lenochu, zavaž si
ji lépe a nespadne ti.“

Chtěl jes mlaviti prostonárodně,čilijakučení říkají populárně a bylo to prý eprosté.
Ale proti pověře tím působil jistě; jenže tedy
záleží na tom, jak, kdy, kde a před kým se
co řekne, sice Bi může člověk znamenitě ško
diti. A na tohle pravidlo jsem si vzpomoěl
v nedávno minolé dny, když nový anglický
král Edvard VII. ve sněmovně lordů (panské)
působil proti pověře!(?) Kdo totiž v Aoelii
chce nositi královskou koranu, musí ve své
korunovační přísaze — nazvati mši pověrou 8
modlářetvím. Zdá ee mi, še je to zrovna tak
zastaralý způsob královského přisahání, jako
zastaralý je způsob kázaní v nvedeném našem
příkladě. Zapomíná se, že žijeme ve století
dvacátém a ne v šestnáctém, kde zuřily vášně
nových fanatických predikantů (protestantských
kazatelů), zapomíná se, že v Avglii žijí zase
a to novým životem katolíci, kterým tedy ko
runa uráží jejich víru. Kdy, kde, před kým
se co řekne, na to se má dáti pozor, sice si
může člověk znamenitě škoditi.

Právě protestantům na písmo tolik drží
cím se divíme, že se k tak ostrým, nás urá
žejícím slovům o „mši“ dávají unésti. Nechtíce
sde učenou boboslovnou, čistě náboženskou
Fednášku míti, pravímejen krátce: Nezvratně

Jest dějinami světakými dokáráno, že židovští
učenci před Kristem učili a rato měli, že ten
celým světem očekávaný Vykapitel bude ko
nati oběť, při níž bude užívati chleba a vína!
A odkud měli tato podivohodnou myšlenku?
Z písem. Četli o knězi Nejvyššího Melchisede
chovi, že podal oběť chleba a vína. etli v
žalmu, že Vykupitel bude knězem podle řádu
Melcbisedechova! — To jest tedy dějepisná
událost s jen právě zámyslnost jí nechce vi
děti. A k ní se draží drahá. — Obje
voje se v předpověděný čas Osobnost, kterou
sám židovský dějepisec Josef Flavius mu
žem jen nazvati se ostychá a praví o ní, že
to byl „podivohodných skutků (zázraků) či
nitel a že vstal z mrtvých třetího dno. A ten
o sobě pravil veřejně i před soudem a 8 pří
sahou, že jest Synem Božím.

Nuže| To byl ten nový Melchisedech, který
vsav chléb a víno dí: Totof jest tělo mé, totoť
jest krev má, která se za vás dává. A od té
chvíle dle svědectví dějin a spisovatelův nej
starších věří svět křesťanský, že tu všemo
houcnost jeho proménilu podstata chleba a

vína vpool jeho těla a jeho krve, še tapodána bylaoběť těla a krvo jeho, 8 že je to
tatáž jediná jeho oběť, kterou na kříží podal,
Jenže jiným způsobem podaná, v podstatě však
tatáž, tak jako n. př. sníh,
věc jest, jenže v jiné způsobě. Ta pak není
nikde ani etopy pověry. Pověra je edra desdů
vodná. Zde jsou však důvody, dle našeho pře
svědčení, nezvratné důvody. Pověra jest nedo
statek správného důsledného myšlení, zdo 80
však právě důsledné myšlení — logika — ob
Jevuje. Je to, jako obyčejně, že se katolicismus
rozumu nebojí. Jen slabost rozumu, nevědo
most, lenost v přísném myšlení, pak obzvláště
vášeň s ominěnost toho jest příčinou, že se
může proti katolicismu vystapovati. Velice
pak ještě padá na váhu hmotný prospěch a
politika. A tak to jest i s tou „pověrou a an
glickou koronou.“ Myslíme, že Eduard VII.
svými potopnými o měi slovy nejen katolíky
urazil, ale i „koroně“ Škodil.

Dnes obzvláště je nebezpečeno pověru a
koronu dohromady míchati. Nežijeme již v pat
náctém neb šestnáctém století, v kterém se

ora 1901.
Inserty se počítají levně.

Obnovavychásív pdfek v poledne. | Ročmk VII.

svět hádal o Luthera, Kalvína, Viklifa a Zwia
gliho. Dnes mají králové jiné starosti. (nes
totiž jsou lidé, kteří mají za pověra i to, že
se králové nazývají králi z milosti Boží. Does
víra v Boha vůbec nazývá se leckde a leckým
pověrou a právě proto viklejí 86 leckde „ko
runy“ na hlavách králů. Právě úaopak je zá
potřebí, aby král katolictví, které nejrozhod
něji drží víra v Boha ne-li rozhodně, podpo

val, aspoň na pokoji nechal. Proč právě ve
paněleku zaří ti, kteří nenávidí tam království,

proti katolicismu? Cítí toto dobře. Kdyby lid
měl za pověru katolictví, bude míti za pověra
i posvátnost koruny. A proto mnozí radikální
„srobodomyslníci“ štvou proti katolicismu, aby
oslabili vážnost koruny. Přestane-li lid věřiti

o katolicku, přestane i věřiti, že král je z mi
osti Boží. „Korona“ vůbec bude mu pověrou,

a proti pověře musí se třebas i násilím vy
stoupiti.

Napadá mi jistý skutečný případ ze ži
vota. Vestatku jednom byly rozbroje mezi
synem s matkou. Kněz —duchovní správce—
začal o tom řeč se synem a napomínal bo, při“
pomínaje mu čtvrté přikázaní. Načež syn od
větil: Však právě to je to, co mna ještě drží,
že to není horší. Kdybych nevěřil „na čtvrté
přikázaní“, nevím, co bych udělal. Ale ma
minka má taky zachovávat Boží přikázaní a
netrápit děti a nebýt tak zlá. Ráčej' ji taky
napomenont.

Dejme na místo matky „koranu“ — po
svátnou moc královskou — a na tmísto 6yna
várod v říši neb v království, a máme z toho
pěkný výklad o poměrech v mnohých státech
za dnů našich. Tak na př. v Prosku: Od Po
láků tamních se žádá, aby milovali krále a
stát, ale vláda ve jménu koruny je až k vy
hubení utiskaje. A k tomu všemu chtí v Ber
Jině, aby duchovenstvo katolické připomínalo
jim křesťanskon povinnost, která jim káže po
slušnost a úctu ke koroně. Ale z lidu polského
právem může zaznívati hlas: „Ráčej' napome
nout taky maminku !“ To jest: Ani vláda ne
smí míti za pověra mateřské povinnosti k ná
rodu polskému, totiž lásku, spravedlnost a péči
o jeho blaho.

V posledních dnech přinesla církevně
protestantská „Krenzzeitung“ článek, v kterém

pruskéma svou nelibost a
zármutek německého lidu nad tím, že 8e král
spolčuje e Angličany proti Borům. Mlaví jen
o nedorozumění a mluví uctivě docela v du
cha čtvrtého přikázání, které dovoluje dospě
léma synu i otce, ale uctivě, napomenonti. A
odkud plyne ta úcta, i když 8e králi domlou
vá? Inu z toho, že víra a posvátnost koruny
není tam ještě vůbec — pověrou.. Ale že
v moohých srdcích již pověrou jest, to vysvítá
£ toho, že tam — snad nejvíce v celé Evropě
— jest soudně trestáno urážek Veličenstva.

Vláda vídeňská je nám často taky tou
maminkou z našeho příkladu. Od biskapů,
kněží a katolíků vůbec žádá, aby vštěpovali
lidu úctu k této „mamince", a činívá to prý
ve Vídni „nemilý dojem“, když i katolické
listy na vládu si stýskají. Tak n. p.když se
jednalo o právo veřejnosti škole chrastecké,
rozhněvání veliké následovalo ua vídeňský
„Vaterland", že i katolický list je proti

naši „mamioku“ taky rozčilují. Vždyť přece
listy katolické nemají míti čtvrté přikázání
z8 — pověru. Ano, ano! Ale „táčej' napome

Národ český je taky tím synem v pří
kladě. On má „korana“ v srdečné uotivosti.
Ale ta nedoroznméní, ta nedorozamnění! A
odkud pocházejí ta nedorozumění mezi ním
a vládami vídeňskými? — Že tam ve Vídní
jsou jakýmsi způsobem pohromadě — pověra
a česká koruna. Česká koruna, čili státní právo
jest mnohým vídeňskými nevídeňským pá
Dům asi tolik, jako Edvardu a našim pánům
pastorům — mše; totiž pověra a zlořečné
modlářetví. (Srov. Heidelberský katecbismus.)
— A proto p. ministr Kórber do trůoní řeči
již ani to slovo „rovnoprávnost“ nedal. Jenže

nežijeme v století šeenáctém, v kterám právě
« protestantetví vypučela násilnická moc kní
žat, ale v dvacátém, které volá po právech
lidu — monohde až způsobem — koranám.
nebezpečným. A proto ani u nás není na čase
„koranu českou“ — ten odznak práv národa
našeho — za pověra vyblašovati. Naopak!
Jest svrchovaný čas víru v spravedlnost po
silniti, aby se nešikovným vladařením ne
množil počet těch, kterým „koruna“ vůbec je
— pověrou.

Až posud se v tom zásluhou vlád vi

deňských znamenité staly pokroky. Ti, kteřív srdečné activosti mají koronu, jsou stále
ke zdi tlačeni a zarmocování. A s nenávistník
korany 6e jedná jako 8 máslem. A coz toho?
Veřejně již a nepokrytě na místo koruně
vzdává se v samé říšské radě pověrečná a
modlářeká čest — piklhaubně (pruské přilbě).BE

Dopis z Prahy.
V Praze, 21. února.

(Stávka o Národním divadle. — Vtip s Vídně.
— Nové náhledy mladočeské strany. —- K pomě

rům na prašeké radnicí. — Do třetice všeho doho.)

Ačkoliv za přítomných právě doů ode
hrávají se ve Vidni na říšské radě důležité
události, přece dnes hlavní péče a starost
pražských novin a následkem toho i pražské
veřejnosti obrací se na místě toho k bonři ve
— sklenici vody.

Členové orchestru, mužského sbora 8
technického personálu Národního divadla z dů
vodů, (jež se sondu širší pozornosti naprosto
vymýkají, patříce v záležitosti soukromé A
důvěrné), dostali se v choulostivý spor 8 řidi
telstvím a správou divadelní. Členové orche
stra odpírají poslušnost svému kapelniku, čle
nové mužského sboru a technického personála
stávkují s ními následkem své nespokojenosti
pokud 50 týče gáže a mzdy. Při tom všichni
dovolávají se sympatil obecenstva žádajíce,
aby se proti správě divadelní postavilo na
jejich etranu.

Není pochybností, že se nalezne dosti
těch, kdo budou tyto nesnáze divadelní správě
upřímněpřál a proto budou nespokojenés ní
dokonce i k dalším krokům proti ní stále po
pouzeti, avšak. při klidném uvažování 0 celé
té záležitosti nutno především mítí ua mysli,
komu z celého toho sporu vzejde Škodaa kdo
tím utrpí. O nějakém ziska při úvaze té není
ani stopy, ale každý musí litovati, že Národní
divadlo jest v nejpřednější řadě toato aférou

stíženo. To měli míti páni, kteří 86proti
eho aprávě pozdvihli, především na paměti,

jestli sami neřežou ratolesť, na níž sedí.
Přes týden trvající stávka nespokojených

zabání celé davy navětěvovatelů Národního
divadla do divadla Varieté a do divadla ně
meckého, tak že z taho Národnímu divadla
vzniká okamžité škoda finanční 8 obecenstvo
se od jeho návštěvy nejenom nyní odpuzaje,
ale také odvyků, Pro budoucnost stávka tato
může míti ten důsleďek, že počet abonentů
„Národního divadla“, stálý a pevný to jeho
důchod, citelně klesne z obav, že br se stávky
mobly opakovali a že abonenti by to odnesli.
Poněvadž kasovní prospěchy jsou prospěchem
všech v divavle účinkajících, proto pracovali
nyní stávkojící sami proti sobě, tak žo ze
stanoviska rozamu u ze stanoviska šetrnosti,

dbáti sluší, stávka nyní v Národním Divadle
provedená, nemůže míti žádných sympatií
v soudném, vážném obecenstvo, které hmotné
Národní divadlo skutečně drží.

Ze stanoviska autority a pořádku také
nebylo možno nikomu rozšsínéma na strana
stávkojících se úplně přidati. To předoe ank



v divadle nejde, aby obecenstvo čtouc plakáty,
co 00 dává, šlo do divadla na ohlášené kasy.:
aby si na ně místo zaplatilo a potom aby 8
sbor, nebo orchestr ze příčin obecenstvu úplně
vzdálených a cizích umínil, še nebade účinko
vati v tom, co má býti bráno a na co se obe
oenstvo předplatilo.

Záležitosti, o něž v poslednich dnech
v Národním divadle běželo, mě býti vyří
zeny v divadelní kanceláří a nikoliv v nej
širší veřejnosti. Záležitosti ty jsou povahy
čistě soukromé. Nenpíráme ani jednotlivci, ani
celku práva, aby 8e ve přípudě natné potřeby
hájil, avěak obrana ta jest nepřípustnou na
útraty císí a na škoda ústavn, jehož rozkvět
svou důležitostí přezyšuje všechny osobní po
city. To upravení a arovnání sporů a poža
davků, jímiž se právě celá pražská veřejnost
bavila, byly v Národním divadle cesty docela
jiné, nežli jsou ty, jež nástoupilí stávkající.
Co se ve věci té stalo, jest obyčejný, zbytečný
škandál, jenž nepřinese žádného prospěchu ni
komu, ale Národní divadlo citelně poškodí.

Celá pak v jádru svém vlastně komedie
tato měla býti ihned ve svých počátcích praž
ekými listy úmačkána a původci její, pokud
kdo na té či oné straně vinu nese, měli býti
voláni k pořádku a slušnosti bez obledu a

ardono. Af nyní spor ten vyřízen jest jak
oliv, ať jsou s vyřízením tím obě strany jako

vítězové spokojeny, tek faktam jest, že Ná
rodní divadlo bylo stávkou tou na delší doba
ohromeno, v nepořádek uvedeno, že škoda
utrpělo a za to slaší původce toho důtklivě
pokárati, Což kdyby potom třebas zase obe
oenstvo udělalo někdy stávku a řeklo, že or
chestr nebo abor nechce slyšeti? Podobná od
veta dala by se snadno uskutečniti a proto
nůž nemá se bráti za čepeli

+ *.
Z Vídně ze říšské rady docházejí do

Praby zprávy velice málo potěšitelné. Jsou to
většinou novinky a stesky osobní povahy. Jak
ku př. na nově přibylé členy českého posel
stvo ze krahů socialistických oddaní jejich
češtl kollegové pohlížejí, toho zajímavým a
charakteristickým doklademjest povídka, která
o nich už do Praby došla.

Pánové ti jsou čtyři, ale vzdor tomu no
json jednomyslnými, rozchůzejíce se již i v o
tázce českého pravopisu, tak že prý každý
z nich ve slovech „Milý příteli!“ píše ypsilon
na jiné místo.

. Jest to zajisté jenom z nelásky k nim vy
trysklý vtip, ale třebas že se zdá býti tvrzení
to jenom vtipem, svědčí přece o poměrech
v české delegaci ve Vídni panujících velmi
nepříznivě. Vystihuje také velice charakteri
sticky všechno, čemu se před volbami, když
6e o tom vážně mlavilo, věřiti nechtělo. Za
znamenáváme to z-toho důvodu, aby voličové
do posledního českého poselstva do Vídně před
časně na své dílo nezpyšněli. .

* +
+

V pražských politických mladočeských
kruzích jeví ae v poslední době obzvláštní
stísněná nálada. Páni cítí, jak ji půdy ubývá
a proto oddávají se přemýšlení, kterak by jí
zuse nabyli a ve svém vůdčím postavení, resp.
při svých synekurách se udrželi. Mnozí z nich,
kteří nedávno sedlákům a živnostníkům ne
anavně hleděli imponovati upozorňováním na
důležitost jejich stavů v organisaci národní,
najednop.„směnili své nezdolné přesvědčení.

©FEUILLETON.
Dojmyz cest

„píše Josef Váňa.

VIL

Špilberk.
„Jet bolest sloupem žalovým,
jímž 'Bivot trvá,“

Jar. Vrchlický.

Dnes bych měl vlastně začíti jako Maurice
Maeterlink :

"*Ob, ohl To je k pláči...
Mrazí mne, mrazí , +..
Ahl Ahl
Mně bylo jedné chvíle, jako bych musil

zemdlíti v téch nekonečných slujích: málem byl
bychpadl. ...

Vzduch je tak navlblý a těžký jako olověná
rosa, a temnota je hustá jako otrávené těsto . .*

.* .
*

Aní by nebyl výlet do Polska s do Tater
úplný, kdybychom se nebyli zastavili na Špilberku
v Brně, kde r. 1845 sto padesát chrabrých synů
Polsky původně k smrti odsouzených mcsili tr
pěti a strádati, že chtěli vlasti své vydobýti bý
valou svobodu.

Byl jsem opravdu žádostiv na tento černý
bod kulturního vývoje lidstva. Člověk se tak zas

Jako by byli pilněčtli „Obnova“ s jiné „kla
rikálníř Zasopley! NáŘÍŮtotíš umávají X M
naš stále stanovisko, Jd dětnosbýteoě
k účastí ve veřejném Zivoté a k- jaho s
stupování avgažovati především intelligeací
a vyhledávati tom jenom záležitostí, ješ ji
spojují a vyhýbati se podřízeným otázkám,
které ji rozdvojají. Zajímavým a obdivoho

gním zjevem při tom jest pam dr. Váčlavkarda, předseda výkonného výboru strany
mladočeské, který jde ve své obětavosti v o
hledu tom již až tak daleko, že i na stáro
českou „hlíza“ docela zapomněl a že by nebyl
neochotným s troskami strany staročeské ga

ást přátelský poměr pod střechou společnéjednoty.
Staročeští mohykáni ovšem že nad tím

vrtí 4 podivením hlavami, mladočeští borlivci
se proto dordí, netajíce se nevolí, proč prý
bylo tedy zapotřebí vésti tak mnohé boje prott
straně staročeské, kdyš nyní dokonce i pan
dr. Engel toto mínění sdílí? Že z lásky ke
Staročechům tento -obrat nenastal, dá se vy
makati.: Mladočeskou stranu opastily bývalé
Její batailony selské, živnostenské, učitelské,
studenstvo, dělnictvo a proto dnes ta starost
livost, Jak bude zítra.

Nemáme docela nic proti tomu, kdyby
jednota národa nastala, kdyby vedení jeho do
slalo se do rukou nepochybné intelligence,
avšak máme za to, že první, kdo by byl této
užitečné změně dosavádních poměrů obětován,
byl by pan dr. Václav Škarda, jelikož v oněch
v Praze i po venkově zvolna a přirozeně v jeden
konservativní eilný celek aplývajících kruzích
intelligence pokládán jest za muže slavné mi
nulosti, jemuž více žádná nová politická bu
doucnost nekyne. Ó jeho postavení v české
veřejnosti v nedaleké době bude se ucbázeti
celá řada nových lidí, jejichž vlivy i v Mladé
Boleslavi a v Nymburce račínají proti něma
pracovati.

Případný smír české intelligence a českých
politických stran ve nepochybně nekuteční je
nom za poměrů, na něž vlivy nynějších poli
tických vůdců budou bezmocnými. Žádoucí
shoda ta vyrostla přirozeně sama a proto také
sama přijde se svými novými lidmi. O tom
ani nemůže býti žádného sporu, že i budou
cnost ku platné a věcné práci ponechá místa
a příležitosti nynějším mladočeským vůdcům
dostatek, aniž by je nějak pro dobrou vůli
pronásledovala a znectivala. Dnes jenom kon
statajeme, že námi stále hájená stanoviska
politického postupu stávají se všeobecnými a
proto jsme p. dru. Václava Škardovi za jeho
smírnou náladu apřímně vděčnými. Kdyby ji
dále hájil a propagoval, znamenalo by to od
něho vlastenecký skutek a sebezapření,

* . +

Když jsme před půl rokem na těchto
místech psali o pražských obecních záležito
stech, dle. nezměnitelných poměrů upřímněa
poctivě jsme naznačili, že na pražeké radnici
vládnoucí staročeská většina stojí na hliněných
nobách. Neradi jsme viděli její justamenty,
počitajíce s možnostmi, jichž jsme se ovšem
tak brzy nepadáli. Upozorňovali jsme, že ze
vrátké staročeská většiny, může býti jedním
dnem menšina. Nechceme se o tom šířiti, jak
8e pr? toto mínění na nás patřilo. ' Ale není
pro nás také milým spůsob, jímž se slova

na na radnici p. dra. Milda a v těchto dnech
zemřel p. Kopecký, oba nejpřednější její vůd

———

zamyslí se nad miliony zjevů těch, jak mezi se
bou zápasí, jak se nenávidí, jak si škodí, jak se
potírají, jak jeden- nad drubým panuje, jak ho
chce odstraniti, učiniti neškodným s blava se těmi
myšlénkami točí. Velikých obětí. vyžaduje pokrok
člověčenstva na dráze osvéty.a humanity..

Již jako sludent četl jsem spis italského ba

žalářů). Byl jsem naprosto omámem a fantasie

Špilberského. Spis tento vzbudil všeobecný údiv,
neboť byl psán mistrnou řečí a byl pytvou duše
do nejjemnějších odstínů, o%

Hrabě Silvio Pellico přibyl dpe.10. dubna
1822 na Špilberk. Byl odsouzen k smrti, ale
trest mu byl proměněn cestou milosti v 15 letý

žaláři horního patra kasematního v oddílu Jose
finském, kde mimo uvedený spis sepsal ještě tru
chlohru Leoniero da Destona a jiné drobné básně,
Silvo Pellico byl slabého těla a ze stuchlého
vzduchu želářního vyvinula se u něho zimnice,
jež měla v zápětí plivání krve. Proto lékař želářní
mu dovolil dáti slamník na dřevěnou pryčnu. Na
přímluvu guvernéra Moravy a Slezska přišel Pel
lico do nadzemního žaláře, kde už dostával stravu
nemocnickou a vůbec 8 ním mírněji zacházeno,
Hiadu však vytrpěl dosti, Když bezvědomě jednou
klesl k zemí, byly mu železné řetězy sňaty, ale
nebylo dovoleno dáti ho do oddělení pro ne

cové a jeden člen její jest těžce churav. Sta
ročeské většina 56 přažské padkicí dnes
skutečně. menšinou a na místě povaých polí
tických zásad, jež měly býti zárakoa klidného
rusvoje našeho hlavního města, nastoupily v

řízení obce Prahy jenom nejisté dohody a:míjející zájmy osobal. Na venek zdtalivě

a boblají, tak že překypění jejich jest jenom
otázkou dne. Zajímavo jest, jak se všechny
osoby nyní při schůzích obeoního zastupitelstva
varají řící to, co si myslí, užívajíce řečí pouze

k tomu, aby uaskřoly své myšlénky. Věc tatosloší pokládati za klid před bouří, jejiš vspla
nutí se nyní oměle sažehnává a oddaluje vy
býbáním projednávání se i těch nejmenších
palčivých otázek.

2.04 .".
O tom, že by nam byla v sobota výborně

spravovaná obecní elektrika zajela dokonce 1
váženého p. primátora dra. Srba, i s jeho pri
matorským kočárem, 66 nešíříme. Nechceme
rozmnožovati řada těch kteří dojemně litají,
že se mu to do opravdy nestalo na výstrahu
všem příštím žalob na obecní elektriku nedba
jícím primátorům a darebácky želí, jakou by
prý z toho měla Praha světovou slávu, kdyby
si vlastní evon výtečnou obecní elektrikon
do smrti zajela svého primátora. My ma nao
pak npřímně gratulujeme, že se mu při tom
zlámula jenom voj u vozu.

Ale z toho si nemusí nic dělati! Jeho
slovatnému předchůdci p. dra. Podlipaémn
stala se zase na výbórné pražské dlažbě před
českou technikou na Karlově náměstí také po
dobná primátorská nehoda. Když si jednou
vyjel ve svém primátorském voze Spálenou
ulicí k Vyšehradu, nemobla drcání v ulici
jako lebkami dlážděném snésti ocelová náprava
jeho kočáru, následkem toho praskla, pan pri
mátor octl se na zemi a znusil dále cupat
pěkně pěšky. :

Z těchto příhod předpovídají zajímavé
a slavné momenty žívota pražských primátorů
studující občané, žo nějské šťastné kočárové
nehodě noujde ani nástupce nynějšího pana
primátora, pan Dr. Vojtěch Frič, který bo
prý v nejbližším turnu hodlá vystřídati. Do
třetice všeho dobrého!

Drobná obrana.
Pasterské manželstvíje prý ochra

mnouproti pohoršením. Noviny„Dresdener
Nachrichten“ přinesly zprávu, že trestní ko
mora heidelbergská odsoudila 55 letého evau
gelického faráře Jiřího Wagnera ve Wilhelms
feldu pro nemravné zločiny na tři leta
do žaláře. Sedm chlapců, kteří se stali obětí
nestydatého pastora, obdrželi tři až čtyry ne
děle tresta v žaláři. Pastor Wagaer je po
druhé ženat a jest otcem více nedospělých
dětí. — Tak tedy ani druhé manželství nent
neomylným lékem proti škandálům. — Smutný
to — ale pravdivý — doklad, že jak k celi
bátu, tak i k manželství jest zapotřebí — „bá

desetkrát se někdo oženil. — Pravda jest jak
jeden list napsal, že lepší jest počestné man
želství, než porušený celibát, ale taky pravda
jest, že i manželství se „porašuje“ a že poru
Šené manželství jest větší Skandál, než co ji
ného, poněvadž tu děsným způsobem pohor
Šeny jsou vlastní děti a zneuctěna posvátným
——=———————-———————————————————

mocné. Za to dcšel z Vídně rozkaz, aby s ním
v žaláři pečlivěji zacházeno bylo, Později na pří

kem Maroncellim a dovoleny jim i některé kniby,
Roku 1830 dostal Peliico milost. Ve svých světa
známých' zápiskách »le mie prigionie teprve si
stěžuje.na hrozná muka, jaká v žaláři vystál, ale
poctivěa apravedlivě,líčí lidské nakládání, kterého
se mu dostalo od žalářního služebnictva vzdor
přísným zákazům. © :

Pellico pocitil v: celém rozsahu pravdu slov
básníkových .

sJeť bolest sloupem žulovým,
jímž život wvá ... .«

+ +
+

Krásnými, nově založenými a pečlivě udr
žovanými sady vystoupili jsme na Špilberk. Jest
to vrch 285 m, vysoký, na němž jakoby přibít
sedí pověstný hrad Špilberk.

Tento hrad prý jiš stál před r. 884 V li
stinách se déje o ném zmínka jsko o hradu župy
brněnské roku 1028 až do konce 12. století. Pak

byl sídlem knížat brněnských a markhrahat mo
ravských,. Později byl shromáždiitěm zemských
sněmů a zemských soudů a byl vůbec pro všechny.
doby ochranou a záštitou hlavního města země.
Zároveň byl Špilberk Často zvaným a obivaným
vézením státním, které v novější době uvězněním
francouzských revolucionářů a italských karbonářů
dosáhlo pověsti světové. (Dokončení příště.)



svazkem manželským posvěcená manželka! —
A tu ještě nemlavíme o tom, co jest větší
hřích a větší spousta. Jen to jest nám divno,
še právě kazatelé „čistého prý ovangelis“ ta
kovéhle věci tropí, kteří zu pramen všeho zla
vykřikují — celibat.

I protestanté mají svého Išku. Před
seda pražského odboru „Husova domu,“ pan
Kavka odepřel spolku ev. akademiků „Jero
ným“ propůjčení spolkové místnosti ku před
nášce p. Fr.Urbánka, kazatelé „neodvíslých“
s té příčiny, že by to spůsobilo pohoršení,
an pan Urbánek, bývalý helvetský duchovní,
stal so kazatelem nějaké „neodvielé“ církve.
Opatření toto pochvaluje si p. Šádek, učkoliv
katolíkům vytýká nesnášenlivost, kdyš vylu
čuje ze svého středu odpadlé Smetany, lšky
atd. Inu, vše ve jménu evangelické epravedi.
nostil

Jíti spět není hanben pro blondí
elhe. Toto zrnko pravdy napsal si nedávno
„Čas“ do svých sloupců snad proto, aby si bo
vlastní jeho čtenáři ani nepovšímli. Tak n. př.
v „Osvětě jida“ čteme od jakéhosi Dr. V. P.

posmrinca vzpomínku na zesnulého básníkaeyera, jenž zemřel a pochován byl po kato
ticku, tak neradnou, že to vypadá jako po
topný kámen hozený na rakev pěvcova. Dr.
V. P. líčí nejprv bludné cesty básníkovy, jenž
prostudoval mnoho moderních filosofů, klonil
ee jednou k materialismu, hledal prý Boha
v křesťanském mysticismu, v židovské kabole
ono i v budhismu, ale našel ho posléze přece
jenom v křesťanské pravdě, v náboženství
svého mládí. Každý myslící doch by shledával
v tomto návratu Zeyorově často opakovaný
již návrat velikých duší ku pravdě Kristově
a vzdal by úctu otevřené povaze pěvcově, jenž

pro doznal, že „jíti zpět není hanbou pro
loudícího,“ ale pan Dr. V. P. přičítá tentomužný krok báspíkův elabosti a dlouhé nemoci.

Honem vypočítává, ovšem jenom na prstechjediné ruky, ty „silné“ povahy, které právě
z chabosti duševní zůstaly ve svých bludech,

n ter Nnělabost“povahy Žeyerovy nápadnější.Píšeť doslova: „Měli jsme v Čechách mnoho
velkých mužů, kteří přetrpěli strašný poslední
zápas a nepoddali se. Náš nezapomenutelný
Barák, Nerada, Smetana, u poplóze slabá žena
Karolina Světlá. Ti lidé json nejvíc úcty hodni,
kteří ještě v poslední chvíli, dívajíce se smrti
v tvář projevují tolik duševní síly, šo vzeprou
se celému světovému řádu, všemožně na ně
útočícímu.“ Nebudeme hájiti povaho básníkova
proti takovým zmateným náhledům, protože
dosud žádný zdravý mozek nepovažuje to za
hanbu jíti zpět, zabloudí-li. Až následkem ne
sažitých cizopásných myšlének české mozky
jednou. ztratí přirozenou svou soudnost, pak
možná že bude větší potřeba hájiti nutnost
návratu pobloadilých, jenže se obáváme, že

n pak dosavádní blázince v Čechách nedostačí.

*49 :
Politický přehled,

K situaci politloké a parlamentní.
Píše se nám z kruhův poslaneckých: Tážete se,
co jest osou situace? Každý odpovídá: dělnosť
sněmovny poslanecké, Já pravím nikoli, Osou si
tuace jest snaha levice otamotniti tak číonak de=
Jegaci českou. A to nejen ve sněmovně, nýbrž i
mitno ni, zejmena vůči rozhodným činitelům. Této
snaze slouží vše ostatní za šástěru, za taktický
prostředek. Predstíráním touhy po děinosti parla
mentu chce levice pouze klamati nahoru i dolů,
aby vliv, který má fakticky u »neutrální« vlády
úřadnické, rozšířila i na srémovnu. Ona cbce děl
nost parlamentu, bude-li ona v něm rozhodovati;
nebude-li to možno, ona sama postará se o ne
možnosť parlamentní práce a o ctablování abso
Jutismu čili lépe řečeno kusého parlamentarismu
s panskou sněmovnou jako s»státní radou«, poně
vadž touto cestou za pomoci »neutrální« (?) vlády
Kdrbrovy doufá dojíti svých cílův. Touha po děl
nosti jest tedy jen předstíraná, pouhým manevro
váním, v němž jest levice mistryní, Výpočet je
ten: budou-li Čechové osamocení, buď uznají se
býti poraženými a podrobí se, a pak p. Stůrgh,
Chlumecký a soudr. budou vévoditi po boku Scbů
nerere, buď započnou bezohlednou obstrukci a roz=
bíjou parlament a parlamentarismus, pak spadne
vina na českou delegaci, nový režim obrátí se proti
Čechům a dle receptův pruských hakatistův ovše
němci« přejatých učiní se český vzdor jednostran
nou změnou ústavy nm příště nemožným, z trosek
staré ústavy vynoří se v nové mohutnosti nad
vláda liberalismu a germenismu — a pak jásej
Germanie. Jak ale provésti to osamocení Čechův?
— Tet ovšem tvrdý oříšek. — Jak vidět nemají
naši poslanci práci snadnou.

Nová ústava f Vídeňskýlist »Sona.Mon
tagoblatte sděluje, že v rukou císaře nachází se
již delší čas elaborát nové ústavy. Tato spočívá
prý na spravedlivém volební 1 řádu.

Maďaři potichu, ale soustavně a vytrvale
provádějí heslo »Svůj k svémus=. V Segedině a
jiných uberských městech zakládají se spolky ku

podpoře domácího průmyslu dle vzoru Budapešť
ského spolku. Zmíněné spolky budou sgitorati,
aby se v Uhrách kupovaly výbradné jen uherské
průmyslové výrobky a aby zvláště celý předli
tavský průmysl byl boykotován. Vláda hnutí toto
podporuje nenápadné sice, ale důsledně.

Srbské má již dědice trůnu. Královna
Drága prý porodila prince, Zprávu tu přinášejí
ovšem vídeňské listy, v nichž b vá často mnoho
smýllenek,

Královský titul. Kníže bulharský,Fer
dinand chce se nechat prohlásiti za krále. Vůči
jistému státníkoví dle Pešťských listů se prý vy
jádřil: «Ano, to se stane, byť i krev téci musela.«
— 0zlatá bumanito XX. věkul

Mezi Baskem a Německem nadešlo
jakési nspjetí, které by moblo míti velice neblahé
následky. Jako hlavní příčina uvádí se otázka čín
ská, že brab. Walderace není uznán za vrchního
velitele.

Ve Španělsku ministerstvo Azcarragovo
ohlásilo svou demissi a nové utvoří Silvelia. Dnes
panuje všude zdánlivý klid. Zatčení při demon
stracích byli opět rozpuštění,

. V Čímě zabralo Rakousko území u města
Téncinu na obydlí pro příslušníky rakouské, O
tomto rozmnožení říše jistý vynikající vývozce
rakouský se vyslovuje, že poloha získaného úze
mí u Téncinu jest nanejvýše nepřízniva, poně
vadž leží ze hradbami mésta vzdálené od čínské
ho.města, na průplavu jen pro prámy oplavném,
kdežto setrlementy Angličanů, Francouzů, Rusů,
Němců, sno i Belgičanů leží na Bamé řece a u
samotné dráhy. Jest to nepocbopitelné, proč Ra
kousko, když již si zřizuje osadu svou v Těncinu,
nezřídilo ji tem, kde by skutečně obchod s Čí.
ňany a soutěž s ostatními Evropany byla možna.

Válka amglicko-zaválská. Generál
Devett postupuje rychle v Kapské osadě a samy
anglické zprávy připouštějí, že dosáhl již jistých
úspěchů. Než překročil hranice oranžské, vykonal
dobrý lov, který jeho vojínům znamenitě šel
k duhu. Mezi Jagersfontéinem a Spriogfontainem
zabočil náhle ke dráze a počíbal si na anglický
vlak se střelivem a zásobami, Několik vytrhsných
kolejnic postačilo, aby vlak se zastavil. Anglická
četa, která vlak měla chrániti, bez okolků se
vzdala, načež Boerové vlak úplně vydrancovali.
S četnými zásobami překročil pak Devett řeku
oraněskou s generálu Knoxovi, který za ním táhl,
ponechal prázdný vlak, aby dle všeho poznal
cestu, kudy Boerové se ubírají do Kapska,

Z činnosti katol, spolků.

t- m.konale.novánaše jednotakatol.
veřejnou echůzi v domě zemřelého p. professora Mi
chla. Krátce po 2. hodině zahájil vidp. farář Jelínek
četně navštívenou schůsi, zmíniv se mezi jiným o zá
elahách zdejšího rodáka, p. prof. Michla, který svůj
dům a k tomu ještě 30.000 ul. účeli homannímu
odkázal a nastínil z jakých polinotek nenal sa vhodné
katol. jednotu sde založiti. Následovala přednáška

zvaného řečníka, p. redaktora Prosečského z Hradce
rálové, který mlavil o významu katol. spolků. Na

etíniv rozbárané poměrynaší doby, s příčiny,proč lidstvo na praha dvacátého věku nalézá se
v mravním i hmotném úpadku. Jest nutné eby byla
náprava, s tu lze provésti na základě křesť. nábo
fenství. Katol. spolky a tisk, jsou mocnými, velkými
proutředky k dosažení cíle našich tužeb. — Ředník
zmínil se o různých výtkách, kterými se odpůrcové
náboženství ohánějí — a na základě historických a
nlosofických pramenů odmítl výtky ty. Povsbudil členy
k horlirému konání svých členských povinností, ob
jaenil společný náš cíl s prostředky k jeho dosažení.
Přednáška ta, která téměř2 hodiny trvale, bylas po
zorností vyslechnuta. — Přiblásilo se hned 48 nových
členů. S potěšením lze sasnamenati, že schůzi pří
tomní byli i kněží ze sousední diecese brněnské, kteří
uvláště, kdyš řečník se amínil o sáslabách našeho
nejdůstojnějšího velepastýře, projevili nadšeně souhlas,
„Sláral“ „Ať žije nejd. pan biskup Edvard Jani"

volalo nadšeně shromáždění, což opětjs důkazem,že vzdor štvaní jistých lidiček přec lid plně uznává
všech zásluh, které si arcipastýř náš o český lid a

vyzývali řečníka, aby častěji sem zavítal a přednášky
podobného drahu konal. coš on ochotně slíbil. Schůze
tato zajisté zůstane všem v milé upomínce. Další
činnosti jednoty: „Zdař Bůb.“

Katol. jednota v. Pečkách konatibude
v neděli, dne 34. t. m. echůsi, při které přednášeti
bude p. redaktor Prosečský = Hradce Králové o the.
metě: „Církov a sociální otázka“.

Ze Hopot. Jednota katol. jinochů a mužů
v Sopotech konala v neděli, dne 17. února veřejnou
schůzí, ve které přednášel dp. Ferd. Vlček, farář v N.
Vsi, o otázce agrarní. Dp. řečník uvedl vnější i vnitřní
phičiny úpadka našeho rolnictra a trvalé hospodářské
krise. Hlavní důraz položil na nesprávnost, s jakou
nynější liberální zákonodáratví pobliží ne majetek ne
movitý sacházejíc © ním jakos pohyblivým kapitálem.
Žádá rolnického práva slovanského na podkladě kře
stansko-socinlním a uvádí další prostředky, jimiž třeba
bez prodlení rolnictvu pomoci. — Zajímavá a poučná
přednáška tato byle pozorně vyslechouta a hojným
potleskem odměněna. Zdař Bůh!

Z Nové Val. Naši divadelní ochotníci,jako

sábavný odbor hospodářskovzdělávací besedy, sehrálidne 17, t. m. veselohru „Zmatek nad zmatek“. Hladkon

souhrou a dobrým předatavením celého děje rásem
dobyli sobě nelíčeného uznání obecenstva, jež z okolí

četně se dostavilo. Zvláště se ppoemenalí pp.: SlámaHašek Drořák Fr. a Dvořák Al., pak pí.Dvoláková,
alč. Výborné a elč. Kostková. — Další činnosti utě
šeně skvétejícího spolku přejeme mnoho zdaru.

Jednota kat. jinochůa mušů v Hor
mím Stmdonel koná v neděli dne 34. února 0 3.
bod. odpol. v hostinci p. Pojmana v H, Stadénci svoji
spolkovou schůsi. Na programu jsou dvě přednášky|j:
1. Které jsou příčiny úpadku řemesel? přednese
vip. Schonberg, farář ve Studenci. — 2. „Křesťanský80
cialismus, kterak míní otázku řemerlnickou ruzlnštiti 2“
přednese vdp. Ferd. Vlček, farář v Nové Vai.

Katolická márodníjednota jinochů
a mužů v Kostelci mad Orlicí pořádádno
24. t. m. měsíční schůsi, při níž přednášeti bude vdp.
Jan Černý,katecheta z Hradce Král. Thema: „Kristas
a proletáři“.

Bratojesofská jednota na SlezskémPředměstí pořádala v nedělí dne 17, t. m. div.

předatevení, které možno pnazvatize všech dosad pořáaných divadel nejzdařilejším. Sehrány byly frašky:
„Fotografická dílna v Praze“ „Pan Franc“ od A. J.
Volfa, a „Masikanti“ od J. J. Štankovského. Dlo vše
obecného úsudku souhra byla dobrá — obecenstvo ze
smíchu téměř nevycházelo, úloby všecky podány byly
precisně, — Pp. J. Beránek, V. Černý a J. Svaták naší
staří snámí komikové rozeumáli i nejvážnějšího diváka,
rovněž výborně sehráli rule své pánové Lábus, Špry
ňar, Scháněl, Hejeman, Střemcha a Dušek a sklídili
zasloužený potlesk od obecenstva. Dámaké úlohy byly
v osvědčených rukách sl. Mařenky Němečkové a Fran
tisky Hejcmanové a podány byly tak věrně, tak oda
ševněle, že ani oko kritika by ničeho vytknouti ne
mohlo. — Za milý večer, který nám ochotníci uchy
stali vzdává Jednota srdečné díky.KBD
Zprávy místní a z kraje.

V průmyslovém museu + HradciKrá
lové přednášeti bude v pondělí, dna 26. t. m. p. ar
chitekt Jos. Šíma, prof. řemeslnické školy + Jaroměři
„o národním ornamentu a jeho ušití v průmysla“.
Začátek přednášky,stanoren na 7 hod. večerní. Vstup
jest keždéma volný.

Ples v pátekv „Adalberiiem“ Vý
bor politického dražstva došel zajímavý dopis
z venkova, jejž doslovně ©uveřejňujeme: „V
Obnově ze dne 1. února 1901. na straně 3.
čteme: „Ples železničních zřízenců z Hradce
Králové, konal se dne 265.t. m. v dvoraně
Adalbertina“. I pomyslil jsem si: Nám kně
žím jest nařízeno přihlížeti k tomu, by ae
plesy etc. neodbývaly v sobotu — a ejhle
u štábu odbýván ples v pátek, k tomu v domě
zasvěceném 8v. Vojtěchu; v pátek ze samé
snad radosti nad obrácením sv. Pavla. Soudím
a jiní se mnou zcela správně, že dům ten pů
vodně k takovýmto zábavám vystaven nebyl.
A děje-li se tam něco co mosí urážeti, ať o
tom mlčí tisk.“

Dobře míněný tento stesk bedlivého na

šeho čtenáře po Bohadík, podstaty, protože příčinuk němu zavdal nešťastný šotek
sazečský, jenž zcela nezávadné datam 27. ledna
proměnil na den 26. ledna, nčiniv z neděle pátek,

K dopisu váženého čtenáře činíme tyto
poznámky. Drorana „Adalbertina“ byla zbu
dována pro schůze a pro katolické represen
tační slavnosti, kterémuž účeli take slou:í.
V prázdné době propůjčuje se dvorana k vůli
nájemci restaurace i ku zábavám vážených
hradeckých spolků, ale jenom v nezávadný
čas. Pátek a sobota jsou naprosto vylončeny
z tanočních zábav, takže i při příští možné
chybě tiskové mohou zůstati členové družstva
zcela klidnými v bezpečném přesvědčení, že
zásady katolické json v „Adalbertinu“ svědo
mitě respektovány. Můžeme k uspokojení
členstva sděliti, že právě letos 3 plesyk vůli
dvoraně „Adalbertina“ byly odbývány v ne

děli, kdežto jinde by byly pořádány v sobotu.Působením spolkového domu „Adalberti
na“ nepořádaly se v Hradci Králové mnohé
plesy v sobota, též i z toho důvodu, že hra
decké duchovenstvo zo zásady nepřispívá na
zábavy sobotní. Pouze besední společnost po

řádá z pravidla joy své v sobotu, soad z toho
důvodu, že intelligence v nrnějí době náboženského úpadku má dávati lidu — Špatný

říklad. Saad i v tom pozmění své názory ti
idé, kteří právě proto svého času klerus

z Besedy vypodili, aby jim nepřekážel v 80
botaích zábavách.

Družstvo záložny Králo-Hradeckéodbývá
valcou hromada v neděli 24. února 1901 o 2. hod.
odpol. v místnostech „sokolovny“. Pofad: 1. Zpr-va
o činnosti záložny r. 1900. %£.Zpráva rovisorů účtů
za rok 1900 a volba skratatorů. 3. Volba 3 revisorů
(dle stanov $ 9. odet 1.) k prozkoumání účtů za rok
1901 a netanovení odměny revisorům sa rok 1901,
kontrolorovi a tajemníkovi za rok 1900, 4. Volba sta
rosty, kontrolora « tejeroníka. Dle stanov $ 19., odst.
16. a $ 11, odst. 1. odstupují P. T. pánové: Červený
Jaroslav, starosta ; Tolman B. E., kontrolor; Kobont
Josef, tajemník. 5. Volba 0 členů výbora a 3 náhrad
níků. Z výboru vystupují dle stanov $ 10. odst. 16.
P. T. pánové: Červený Bob., Formůnek Jos. f, Hájek
Jaroslav, Ježek Zdenko, Koypl Ladislav, Mašík Joe.,
Pilnáček Josef, Pinkava Alois, Svoboda Antonín. Ná



bradníci odatupují: Beran Frant., Izák Alois, Jirásek
Stanislav. Odetapající tito pánové mohou opět býti
voleni.

Dozvuky masopustní. Plesjednotykat.
tovaryšů v Hradci Králo 6, posledníneděli masopustní
pořádaný, vydařil ee jako jiná léta, skvěle. Bošln 00
velice četná společnost i z krubů intelligence, coš na
avěděuje, jaké oblibě ee jednota naše těší. — Vo středu,
dne 13. t. m. pořádali ve dvoraně Adalbertina sdejší
šléníci přátelský večírek, který byl rovněš četně na
větíven. Na co pak srláštně dlužno upozorniti, še

p. Diviše zde « velikým úspěchem účinkovala.
Obecenstvo bylo překvapeno krásnou hudbou, ktorou
někdy ani od velké kapely nelze slydeti.

Nové lázně v Hradel Králové. Po
šátkem jara dojde jiš ku stavbě nových lázní, coš jest
jiš pro Hradec naléhavou nutností. Cpsáno jest
již 82.000 K. Vzledem k torau, še tento podnik te
prve před krátkou dobou byl započat, jest zajisté
zjevem potěšitelným, de již tak velký obnos te sežel.
Jeden podílstojí 200 K, který mošno také spláceti
v přiměřených Ibůtách.

Petrolejový kartel mimo jiných spo
Ječností vypověděla i pardabická rafinerie, aby same
mila rozvoji novým českým podnikům.

„Chorvatská sběř“. V Litomyšlikonalse
nedávno ples, pořádaný úředníky velkostatku kníšete
Thurn-Texiss. Pozvánky byly ovšem německé a při
plesu nebylo slyčeti ani slůvka českého. Plesn zúčast
nilo se i více „vlesteneckých, českých“ rodin, které
arciť „meri pány“ také musely německy mlaviti. —
O půl noci německy se zpívalo s přinášely se pří
itky. Jakýsi lesní úředník = Rychmbarka, rodilý

Moravan přinesl také německý přípitek přítomným
dámám — a mezi jiným pravil, že prý byl po dloubá
leta nucenžíti mezinecivilisovanoo, méně cen
nou ehorvatekon sběří. — — — A čeští „vla
atenci“,jakoš i fankcionářirůzných českých spolků
mu tleskali . .
necká“ práce!

„Spolek literátů v České Třebové.
dává tímto evému milému příznivci a prvému zaklá
dajícímu členu apolka vdp. p. P. Ludvíku Součkovi,
nyní faráři v Keblové srdečné « Bohem, u přáním,
aby dobrotivý Bůh jej v novém působišti sílil a stá
lým sdravím oblažovati ráčil. Za spolek literátů v Č.

řebové: Frant. Novotný, jednatel V. Gregar, předseda.
Historická předmáška. Výborněredigo

vaný časopis „Malostranské Listy,“ přináší v posled
ním čísle správa o přednášce dra Zíbrta, kterou ko
nal ve epolku akademiků na Menším Městě Prašekém.
Přednáška týkala se doby Václava IV. — V Kutné
Hoře na věží vlaského dvora nalézíme písmena W. a
E. O význama písmen téch kolovalo zvláště na Kut
nohorsku mnoho pověstí — a nejvíce pravdy se při
kládalo asi té, če písmeno E. znamená jméno dívky,
která byla Jazebnicí s pomobla králi Václava IV, ze
sajetí, načeš on u ní zepředl intimní poměr a všem
lasobníkům udělil zvláštní výsady. Tuto versi označil
pan dr. Zíbrt za málo věrohodnou, ano nesprávnou,
neboť lázebníce byly tenkráte příliš opovrženy, než
aby se dalo mysliti, še by král dopustil, aby jeho

jméno na veřejných budovách bylospojeno se jménemlásóbnice. Ale spíše jest pravdě podobno če písmeno
„E.“ znamená jméno královny Žofie, jejíž drabé jméno
bylo Eufemie. Také na dukátech krále Václava spa
třujeme písmena ta, což opět nasvědčnje, že pověst
mezi lidem rozšířená nemá pravdivého základu.

Také upomíaka. Pan PopelkavJaroměři,
který vydává „politický“ 1?) Časopis „Polaban“ přišel
na zvláštní způsob, kterak se má vymáhati před
platné. Mezi inserty zmíněného Časopisu spatřajeme
obraz dámy, která u psacího stolku stojí a jaksi
truchlivěz(rádo prázdné kniby abonentů. A zrovna
rodle dámy jest vykresleno srdce, v němě jest vy
tisknuto. „Račte zaslati předplatné,“ Čtenář na první
pohled by si myslil, že jest to nějaké šikuvné na
bídnutí k sňatku. — Ale jest tomu jinak. Srdce a
dáme musí pomáhati panu Popelkovi, aby za svůj
„politický“ list dostal předplatné,

„Stráž ma Cidiimě“, list všnovanýklepům
Novo-Bydžovským, pustil se také pro obveselení svých
čtenářů do řešení úkolů školekých. Pravíme pro 0b
veselení, neboť ta „Šk lská hlídka“ v S. n.C.
pěstovaná, opravdu musí v kařdém myslícím člověku
vzbudit útrpný úsměv, Tak v posledním číslo v „Školské
hlídce“ marně něco hledáme o škole, ale o „kleriká
lech“, o inkvisici a různých panovnikách ze atředo
věku. — Pieatel patrně chce peáti nové české dějiny,
ovšem, dle svého způsobu, plné nesmyslů a podezří
vání — a ahy to alespoň jisté krahy vábilo, na
depsa! to: „Školská hlídka“,

Kolik se prokouří v jedné obel.
V jedné obci ve vých. Čechách, která čítá 2600 oby
vatel, vykouřilo a vyšňapalo se tabákového zboží za
rok 1900 za 13.409 gl. 63 kr Z toho měli trafikanti
hrabý výnos 1277 zl. Bd br.

Rumutná svatba. Jan Doucha,25 letý úřed
ník záložny ve Slaném měl míti v eobotu avatba
s dcerou hostinského v Kralupech. Za tím účelem vy
pravil se do Hrochova Týnce — aby vzal sebou své
rodiče na veselku. Poněvadě zmeškal vlak, odhodlal
ae z Pardobic dne 15. t. m. vypraviti se pěšky do
Hrochova Týnce, vzdáleného asi 8 hodiny cesty. Toho
dne byl veliký mráz a kdyš šel pěšiokami masil ci
rasiti cestu závějemi. Náble pocítil unara s klesl
k zemi. Volal sice o pomoc, ale nikdo jej neslyšel.
V zoufalství vzpoměl ui na revolver, který všdy u sebe
nosil — a střelil se do praou. V sobotu ráno byl te
prve v bezvědomém slava nalezen a odvezen do ne
mocnice. Ubošák za krátko na to zemřel.

Ronkání. Jedem-lidráhou z Rosicdo Pardu
bic, zajisté si musíme všímnouti hostince nedaleko
teeté na něměčteme:Hostinec u svaté Trojice.
Y hostinci tom jsou hádky a bonřlivé výstupy dosti
často, chodějí tam také socialní demokrati — a to jiá
každý čtenář toší, jakým způsobem se červení občané
baví. — A tento hostinec neso jméno Toho, co jest
každému křesťana nejovatějším. — Nevypadá to jako
sjevné rouhání 20? :

Vděčnosí socialistova. Stará historie.
Vylvl z domova s rodiny vzorné, neskašens zdráv
do avěta. Ale apadl do drápů socialistá-žídů a ti bo
připravili o všechno, o víru, o počestnosť, o sdraví
a tím i o spokojenost. Po letech vrátil se domů —
umřít. Souchotiny! Ale umřel tak, jak šil. V poslední
ohríli přišla k němu žena, která 6 ním asi G let ne
oddána žile, přišla a dítětem prosit, aby dal církev
ním sňatkom Svému dítěti jméno a jí skrovnou pensl

(byl u úrazové pojišťovny,) ale soolalista — několik
hodin před umrtí — souchotinář, vatal s napjetím
všech vil, vzal hůl a holí jako psa bil ta, která mu
lechno obětovala. „Já mu pořád říkala, aby 60 dal
se mnou oddat, já ho tolik lot šivila, neš so uchytil,“
— plakala ubohé — „s ou se mi takhle odměňaje“.
Dělsle dojem jinak ženy bodné. Neříkáme, že by byla
bez viny, ale upozorňojeme dívky křesťanské, kam
vedon známosti se socípy, kteří boldají „volné lésce“,

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění novóbo chrámu Páně ev. Va
vřince v Náchodě v době od 5. do 18. února 1901 vě
novali: 50 K: pan Bohdan Švec, městský podelédek
v Náchodě. v0 K: vdp. P. František Pecka, bisk. vi
kář a děkan v České Skalici. Po 10 K: p. MUDr. Jan
Dvořák, zemský poslanec v Opočně, vdp. P. Jos. Masil,
kaplan v Náchodě, vdp. P. Petr Sjavík, farář v Něm.
Bruenici, sl. Františka Štůrlerová v Náchodě a vdp.
P. František Zima, kněz řádu ov. Benedikta v Emau

sích v Praze. Po 3 K: V Josef Hoátek, soukromníkv Hořenicích a p. Václ. Výravský,soukromník v Do
brušce. Veškerým šlechetným dárcům vyslovojí se nej
vřelejší díky.

Občanská záložna v Lavšově konala
dne 17. t. m. výroční valnou hromadu. Obrat peněžní
obnášel sa uplynulý rok 226.366-75 K. Členů jest 200
s 414 podíly.Žálodna tato jejímě řiditelem jest vldp.
P. Jindřich Kočej za šest let svého trvání docilila ve
likých výsledků a získává si čím dal tím více důvěry.
Kéš by si i jiné obce s toho vsaly příklad.

Z Náchoda. V pátek dne 15. t. m. ubíral
ee strážník dráhy choceňsko-broumovakép. J. Pokorný
po své trati s Václavic do Nov. Města n. M. vedoncí,

je-li vše v„pořádku Bylo to před8 hod., kdy = Václavlc odjíždí omnibusový vlak do Nov. Města. Po
korný nalezal se právě v prudkém zábybu před mo
stem a noviděl vlaka za ním jič jiš přijíždějícího a
neslyšel aneb si nepovšiml výstražného signálu. Te
prve když byl již vlak beaprostředně“za ním, ulekl
se, chtěl s trati odekočiti klouzl však, upadl a byl
vlakem přejet a okaměitě usmrcen. Zanechal zde vdovu
a šest nezaopatřených dítek.

Z Tratneva. (Vlakempřejet a usmrcen.)
V neděli po polední ubíral se tovární dělník Frant,
Stránský s obce Souvrat u Hostinného pocházející
v stavu opilém před stanici dráhy soverozápadní sde
přes koleje v době, kdy právě přijížděl od Vrajta
osobní vlak. Strojvůdce nemohl již vlak zastaviti,
Vlak přejel opilce přes dolení část těla a tak těšce
bo zranil, že ubožák po dopravě do nemocnice za
krátko v hrozných bolestech skonal. Jmenovaný Fran
tišek Stránský odevedával před tím na nádraší zá
silka do Liberce pro své dvě dítky v tamní nemoc
nici v léčení se nalezající. Na zpáteční cestě k do
movu nbíral se přes kolej, kde byl vlakem zadhycen.
Nešťastný muž tento byl 834roky stár, ženat a otosm
pěti nezaopřených dítek. Následkem učiněného trest
ního oznámení o případu tomto zavedeno jest u sdej
šího soudu trestní vyšetřování.

Z Dašle. V seděli, dne -10. t. m. pořádal
čtenářeko-sábavní spolek „Hálek“ ve dvoraně pro
storoóho a útulného městského sálo dýchánek, jeně
v každém směru se pěkně vydařil. První na progra
ma byla přednáška p. učitele měšť školy chlapcké Č
Netašila o vaší předuí báspiřce Elišce Krásnoborské,
Pan přednášející způsobem velice poutavým promlovil
v předmlově o žeuě vůbec a jejím povolání. Dle zá
sluhy ocenil vliv křesťanství, kterémož jedině Sene
děkuje, že = otrokyně stala se drožkou a společníci
rovnou svému muži. Práce a vzdělání docha, že ze
ženy činí tvora, jenž úcty i lásky zaslubuje. Pak při

noborské, na níž ženy opravdu brdy býti móbou,
Pěkně probrav působení její oa poll literárním i spo
lečenském, ukázal p. učitel, že nezřídka i ve slabérm,
chorém těle skrývá se velodach. Po přednášce násle
dovala pak zpěvnáa hodobní čísla, zvláště „Cikánka“,
která došla všeobecné pochvaly. — © Poučná a milá
zábava teto, o kterou si nejvíce sásloh získal p. Dr.
Liebich zůstano zajisté všem účastníkům v milé upo
mince.

Z Jenšovic u Chroustovic. —V par
dabické „Osvětě lidu“ objsvíle se zpráva s naší osady,
v níž jsou přetřásány dosti vášnivě obvyklé námitky
proti av. miesii, ješ ae a nás ode dne 2. břesna zá
konati, a jíš onen pisatel velmi se děsí. Při tom —
jak ani v pověstné „Oavětě“ jinak nemůše býti —za
jel sí ten o pokoj v kollatofe pečlivý horlitel i na
nejdůst. arcipastýře našeho s tak lichými a se všech
stran za vlasy přitačenými vývody, če neusnáváme
za vhodné a potřebné jich vyvraceti. Jen tolik připo
mínáme p. dopisovateli, že žádný moudrýčlověk, tím
méně však katolík nemůfe upírati svému biskapu, ja
košto nejvyššímu pastýři v diecesi práva k tomu,
můče Ji pro své věřící ustanovovati zvláštní — potře
bám doby příměřené pobožnosti, jakou se sv. mizsie
všude skutečně osvědčila. Nechceme dopis onen bráti
na přísné vášky, neboť jeme tobo mínění, Zo jest jen
výronem atarých předsndkův a osobníchvážní, kteréž
pohříchu onen sned „také katolík“ v šidovsko-nově
recké „Osvětě lidu“ ohtěl ai shladiti. Jsme mu proto
ton radon, by si nedělal těžké hlavy s obávanými
missionáři a sám -- je-li nepředpojetý a rozumným
důvodům přístupný člověk — osobné se přesvědčil,še
ev. missie do osad přináší ne rosbroj nýbrě blabý mír
duším osadníků dobré vůle i požehnaní Boší. Tolik
usnelí jeme za dobré napssti na obrana svaté věci 1
na zechování dalšího pokoje v kollatuře,

Jičína. (Tragioká omrt staré debračky.)Před několika day dla a Kabelková, BOlotá še
braška se Žeretio do kostela v sonsední obci Hra=
dištku na rekvie sa zemřplého hrab. Maxe Vrintse
a Falkenšteina + naději, de tem obdrší almoánu. Co
etou sklousla však na břehu mlýnského náhonu a
napadla do samrslé strouhy, kdeš zůstala ledoti. Na
volání o pomoc dostavilo se několik sousedů, kteří
ubobou stařena, zpola již besduchou, se stronhy vy
táhli a do byta ji dopravili. Pádem utrpěla otřesení
mosku a míchy, což smrt její třetí den přivodilo.Po
hřbena byla na břbitově hradišťakém.

Z Dohalie. Dne 17. t. m.sahájiha jednotadivad. ochotníků našich svojí činnost voselobrou „Pří
těs“ od B. V. Kanětické. Vevoselohře zobrazen jest
jseně dnešní sociální boj, ta nesměrná sobeckost,
ješ otravuje nejen společnost, ale šivot rodin i jedno
tlivoh podkopávé. Proto byť pravdiva, nezpůsobila ná
lada jako poslední voselobra „Bůžová pouta“.— Chy
bělo také místy hlubšího propilování některých míst
svláště v úlose Snětiny, (p. Thuna)na němě stejmě
bylo snáti, že si úlobu svoji neosvojil. Marně anašili
se sakrýti nedostatky jeho svými výbornými výkon
dědeček (p. Žaček) a Jana (sl. Šťastná) ješ oba sehráli
úlohy svoje velice adařile. Byly to dva milé-zjevy, na
něš s potěchou jeme patřili. I o všech ostatních úlo
bách možno říci, še byly sehrány dobře. —

Belehoště se nám píše: Důstojný pan
P. Jusef Dejl, bývalý farář v Přepyších, meškající nyní
na odpočinku v Jablonném n. Orl, prodal obecné veř.
škole v Bolehošti, odcházeje z Přepych, velmi lovně
16 dílů Ottova Slovníku naučného a olovil pak ještě
polovici kupní ceny, umožniv tak opatřiti Škole dílo
velice cenné. Správa školy děkuje tímto šlochetnému
dárci a volá vřele: Zaplať Bůh! .

Z Hlimska. Naše katol. jednots pořádala
zde ples, který ae pěkně vydařil. Účastenství bylo ve
liké a veselá nálada udržela se až do konce. — Vůiehni
účastníci ale překvapení byli krásným osvětlením
acetylinovým, které ze avláštní ochoty udarmu zřídil
sdejší sámečnický mistr p. Jan Sedláček. Jmenovaný

po s nevšední pílí se obíral již dlouho myšlénkou,erak by se dalo osvětlení sdokoneliti a kdyžole
doval růzvé pokroky v oboru tom učiněné, počelsám
také pracovati a myšlénky své v skutek uváděti. S ra
dostí zaznamenáváme, že docílil jiš velikého úspěchu
— a doufáme, de naše veřejnost si brsy jeho snah
více povšimne a náležitě je ocení. Katolická jednota
vzdává jemu, jakož i věsim,kdo jakýmkoliv způsobem
ku zderu plesu přispěli, srdečné díky.

Z Velké Jesemiee. Dneč. února t. r. ros
loačil: jeme se s naším milovaným dachovním pastý
řem, vidp. vikářem a všech přifařenýchobcí čestným
občanem P. Václ. Uhlířem. Bylo to loučení bolestné,
neboť odcházející p. vikář působil 2de po 11 roků co,
keplan a 21 rok jako farář. Ztratili jsme v něm vzor
rého duchovního týře a otcovského rádce nejen
v záležitostech duchovních, ale i avětských zojména

národohospodářikých. Před polednem zmíněného dnepřijeli sousedé = Přepych na šesti povosech do Jese
nice, aby el odvezli svého nového faráře. Po polední
ahromáddila so zastunitelatva obcí Vel. Jesenice, Městce
Veselice, Roztok a Šestovic, úředníci zdejší záložny,
dále basičaký sbor velkojesenický a destovický, čle
nové farní jednoty Cyrilleké, vzdělávací apolek „Mír“,
spolek divadelních ochotníků zdejších, jako i žactvo
zdejší a čestovickéjjškoly se svými učiteli a rozloučili
se ve farním domě so svým milým duchovním pastý
řem. Když vyšel p. vikář z fary, aby vasdi do kočáru,
přednesla ma žákyně IV. třídy zdejší školy, Aninka
Hofmanová z Vel. Jesenice dojemnou řeč na rozlou
čenou a podala mu kytici z čerstvých růží a kamelií.
Tklivými slovy rozloučil se odcházející p. vikář 6 Ji
dem na farním dvoře v čstném počtu shromášděným
s za blaholu sronů odjížděl, provázen jsa občany na
13 porozech z osad přifařených do Přepych; veškeré
apolky a korporace doprovodili jej až na ice obce
jesenické. — Přejeme vldp. vikáři pevného sdraví, spo
kojenost a jeré síly, aby i v nové farnosti tak blaho
dárně působiti mohl, jak činil u nás a v našem ce
lém okolí. .

Upozornění. |Při plesukatol. jednoty naše
se tmavý hedvábný šátek. Kdohoatrati), nechť ce při
hlásí v Adalbertinum. .

Různé zprávy.
Z Vatikánu. Dne%.březnaslaviti bude sv.

Otec Lev XIII. své 9! leté narozeniny a dne 3. břesna
23 letou výročnici svého dosazení na stolec av. Petra.

Církevní statistika. Dlenejnovějšíhoačí
tání měla v loni katolická církov v Rakousku 34,080,000
duší, = nichž 21,803.000 latinníků, ostatní 3,245,000
Řecí a Arméni jsou. Diecósí je 80 Intinských, 3 řecké
a 1 arménská, Far je 9182, 1419jiných zamostatných
míst; 1974 far je řeckých a arménských. Všech svět
ských kněší je !0-762 (mezi nimi 4153 řecko-spojených).

y utěšeně vzrůstají. R 1899, bylo 479 mužskýc
klášterů s 7698 členy; roku 1900 bylo 511 s 9180
členy. Ženských klášterů bylo r. 1900. 1440 a 9140
sestrami; r. 1893bylo sester 13.801. Meni 0189klášter
níky bylo 5133 kněží, kteří hlavné duchovní aprávon
a vyučováním mládežese obírají. 57 kněší a 100 bratří
je v 16 baeiliánských řeckých klášterech. Nejvíce členů
má řád františkánský a sice 14650, benediktinů je
1900, kapucínů 1000. Počítá-li se, če v Uhrách je asi
3000 řeholníků a 5000 feholnic, tak je vcelém našem
mocnářství 12.189 řeholníků a 24.827 Peholnic v celku,
86,998.227 katolíků, připadne na 898 katolíků
vědy jedna řeholní osoba. V Německa je 18 milionů
katolíků a v 206 možských klášterech 4200 a v 3670
ženských 59.700 osob klášterních.
—— Úkaz doby. Liberální české listy, mesi ni

tiš „Podřipan“ přinesly správa, še litoměřickýděkan
vldp. Řebák, jest německými časopisy napadán, de

p obcovacířeččenkoa,ačkolivmezídmci dije. — To by si mohly liborální listy české
připomenout, sž zase badoa psáti otmážetví a bos
národnosti katol kněší.



Ce všecko uós jiš spasí. V Telči na
Moravě cházeti , králfkářský“, časo

je ku pěstění králíků, věc sama tadfš dosti nevinná,
dyby s ní nakladatel nečizil ve vydaném prospektu

předmět ohromné politické důlešitosti. Píše tam vý
slovně: „1. Jedna počnedle vydávati v Telči časopie
moravsko-českého lidu obrofeného nenseyiným molo
chem germanisačním, a vice satímně měsíčník pod
násvem „Roshled kráifkářeký“. Časopis tento bude
míti pro naší moravsko českou věc velkou důlešitost
atd. atd.“ Jak je vidět kvotou frase nejen v poli

a, divotě, ale i v administraci „Králikářského rosu.

Nový vymáleu, totiš stroj, který nahražojepráci v tiskárnách, počínáse v Rakousku ros
čiřovati, ačkoliv cena jeho jest dosud veliká. — Také
olomoucký „Našinec“ již loni oznamoval, že jest ti
sknat pomocí nového stroje. Nevíme ale, sdali to vi
mou stroje, nebo korrektora, de od té doby každé číslo
„Našince“ obsahuje spoustu tiskových chyb. Není ani
jediné lokálky, v níž by se tiskové chyby neobjevily.
V delších etatích nalézáme často smysl rašící věty,
které jen jskoby namátkou tam byly vhozeny. Že to
ku prospěcbu listu neslonší jest samozřejmo.

Učitelstva mbývá, toť stesk, který 62
zvláště v poslední době opakuje. Příčina vězí blavně
v postavení hmotném. Absolventi ač. ústavů ucbylají
we většinou do statních služeb, kde zajisté mají lepší
vyhlídky než u ačiteletví. Nechť rolnví čísla: Státní
úředník v XI. tř. má v 1. roku elužby 920 sl., v ©.
roka slušby 1000 zl, v 11. roku sločby 1180 El.,
v 17. roku elužby 1820 sl. Učitel aš dosud měl: VL
roko 450 gl. v 11. roka 650 zl. a v 17. roku 760 zl.
— Postavení učitele za stále stoupající drahoty není
tedy právě utěšené — Některé učitelské listy, jako
„Školský Obzor“ a p. vytýkají časopisům katolickým,
še nepřejí učitelům lepšího postavení. Čtenáři „Obno
vy“ nechť sami soudí, zdali tomu tak. Jak Často jiš

jsme se zmínili o neblahém stavu, v kterém se uči
telstvo nalézá, — a nodbajíce toho, že učitelé sami
v mnobých místech časopisy naše zlehčují a proti
katol. spolkům útočí,- bledíme aby se stala v tumto
obleda náprava. — Ale radíme „Škol, Obzoru“, aby
místo nadávek na “klerikály“ více opravdu uditečných
otázek pro učiteletro sí hleděl.

Dělnictve bez práce. V Poštijest na ti
slce dělníků ber práce. Městská rada je konejší stále
jen simašnou. V poslední době odbývají schůze za
účasti 2—3000 lidí a odmítají almušny a žádají práci.
Policie shromážděnéjen rosbání. Maďarské hospodářství,

„Ůae“ v záhlaví uveřejňuje některá beslu Čes
kých spisovatelů, dle nichě se chce říditi. Mezi jiným
tam čteme:„Kdykoliv jame vítězili, dělo se
topokašdé více převahou ducha nešli mocí
fysiokou.“ — Ale proto přec sympatisuje „Čas“ se

čemě fysická síla má rozhodovat. Ina ovšem, soc.de
mokraté drží se židovských diktátorů — e to „Čaau“
jest mnohem důležitější než všechna hesla dohromady.

Slušný způsob psamí bez odpora učí
orgán aoc. demokratů „Právo lidu“. V posledním
čísle časopisu toho čteme t výrazy: klorikélní
otrok, otevřhnba, trouba, Čalpas, blátošlap, mamlas

„atd. K toma snad poznámek netřeba.
Jediná dvě hlavní městav Evropě nebyla

dosed nikdy vojskem nepřátelským obléhána, a to
json Londýn a Petrohrad. :«

Drahý smutek. Jeden časopis londýnský
rorepieuje se © tom, co aci stál smatek v Londýně
„připobřbu královny Viktorie. Při poměrně mírném
počtu udává 13 milionů zlatých. Jak obromná to

nama A přece ročně tolik lidí umírá v Londýněhladem.
Jak roste počet lidetva. Boku 1801

měla Evropa asi 176 milionů obyvatelstva, r. 1901
má více než 492 mij. Rakousko-Jhereko mělo r. 1801

« sotva 25 mil. obyvatel, Německo asi 26 mil., Francie
88 mil., Anglie se Skotskem a Irskem asi 16 mil.,
Italie asi 17 mil. obyvatel. Roku 1901 mají Rakoneko
Uhersko 45 mil. obyvatel. Německo 66 mil., Francie
38 mil., Anglie 41 mil., Italie 382mil.

Polské velkostatky. Již přestřicetlet
nesmějí Poláci v ruském Polsku kupovat velkostatků

a„přece je tam bospodářeký poměr Poláků k Rusůmpřísnivější pro ruské Poláky, než poměr rakonekých
Poláků k židům v Haliči. Půjde-li to tak dále jako
dosud, budoa v Haliči ra dvacet let dvě třetiny vel
kostatků v židovských rukou. Příčina vězí v neacho
pnosti, lenivosti a slabé vůli velkostatkářů. Že i
* pruském Polsku se Prušáci nanáhají, aby polskou
4lechtu o velkostatky připravili, je známo.

Zemí bez dimhů jest knížectví Resuskén.
L. Nejen nemá dlahů, má ještě půldrahého miliona
marek jmění. Kdyby to tsk bylo u násl — — —

(Zasláno.)

Katolické veřejnosti.!
Osada Jeníkovice (a Třebechovic) měla od pra

dávných dob kostel; ten všakčanetasešel tak, o
stal se k opravě zcela nezpůsobilým. Když bývalý
patron vzdal se patronátu, byl kostel vtakovém stava,
že mnsil býti stržen (r. 1890). Zbýváj ješ
věž, také jiš velmi nedlá, X Zbgvkjam jelkě

Oprarda amutný jest led na sbořeniště
stánka Bošího, pro každého, do jde kolem; nej
smutnější ovšem pro katolíky Jenfkovické, kteří tu

jé před několika lety ahromašďovali ce k službámm.

A přecepotřeba kostela © této obcí je svrcho
vaná. Děkasen této potřeby je i to, še je nejdůst,
bisk. -Ordinariátem povoleno sloušiti zde 15 mší sv.
v dny nedělní a sváteční do roka; neb farní kostel
je velmi vzdálen.

Jak smutné jeou zdejší pohřby,když uafřdšlem
semřelého nemůže býti konánanojsv. oběti

Tyto pohnutkyvedly k započetí
stavění kostelíčka, skromnějšího sice neš byl bývalý,
ale vyhovajícího nutné bě. Sešla se dosti olnáná
částka, která však daleko ještě nestačí. Neboť připo
menouti dlužno, ds katoličtí obyvatelé Jeníkovic
(obec čítá -kolem 1000 obyvatel, s nichž třetina je
helv. vyznání) jsou « veliké většiny chudí cihlářští
dělníci a nádenníci.

Co činiti?

Když jsme dne 9. t. m. br u Jeho BiskupskéMilosti, který poměry naše velmi dobře sná, ráčil
vámdarovati 100 korun s povsbudil nás, abychom
hledali dobrodince veřejným tiskem.

Činíme lak, ač víme, jak často v rubrice této
objevují se prosby podobné; prosíme však, aby nám
bylověřeno,še nemísilibychomse vřady prosebníků,
kdyby nás nenutila naléhavá potřeba. Přispějte tedy,
kdo máte katolické vědomí, a můžete přispěti|
Dílo, pro jehož podporu dovoláváme se

Vaší štědrosti, je dílo dobré, a dílo natné. Ať
sobe menší je dárek, jímš pomůžete na vystavení
stánku Páně, Bůh Vám bo nezapomene, jakožto oběti
Jemu věnované a osadníci Jenikovičtí vědy Vás
budou vděčně pamětlivi ve svých modlitbách.

Ferdinand Hanousek, děkan v Třebechovicích.
Jan Prokop, starosta v Jentkovicích.

Josef Ludvík, radní. Jos. Procházka, radní,

(Zasláno.)
VelectěnémupanuAmt. Sachardevi,

řezbáři a sochaři
v Nové Pace.

Za pěknou Vaší práci pro náš kostel, jakož i za
upřímnou rada a ochotu, e jakou jste nám ráčil býti
nápomocen, vzdávám Vám tímto veřejně díky. Záro
veň upozorňují na Vaši solidní firma každého, kdo
by chtěl v kostele něco opravovati neb něco nového
Hditi a odporačuji Vás opravdu co nejlépe.

Ve vší úctě oddaný
J. Ruml,

farář v Chotěborkách.

sbírek na vy

(Zasláno.)

úce Neškudia syn zí
ostelních paramentů

v Jabloném n. Orlicí.

Kasnle Vámi zaslané došly v úplném pořádku
e musíme vyznati, že ber pochlebování jsou velmi
pěkná, tak že veledůstojný pan děkan chce je ne
chati pro neděle, ač původně určena byla pro všední
dny. Při tom ceny jsou vskutku velice mírné. — Buďto
ujištěn, že povědy budeme objednávati jen u Vás a
také závod Váš co nejvřelejí doporačovati i jiným P.
T. pánům duchovním a myslím, če brzy dostane se

Ctěné firmě: |
vod

veledůst. p. faráře který byl pln údivu nad lácí tak
pěkných kasalí. —

Nemějte mi £a zlé když odvužuji se dáti Vám
rada: Jednejte tak poctivě jako v tomto připadě
s námi i 6 jinými povědy a pak buďte ujištěn, že
dostane ae Vám přízně veledůst. duchovenstva. Poctivá
práce odpornčaje se více než křiklavá reklama. Bůh
Vám žehnej!

Se erdečným pozdravem oddaný
Alels Calka, kooperátor

+ Dolní Krupé (a Něm. Brodu) dne 20 února 1901.

Listárna a redakoe.
Nev. Bydžov, Nová Ves. Přijde vše na řadu.
Roveň. Uveřejníme v čísle příštím.
a-+b. Ani posledně zaslauá zpráva se nehodí.

— Rád bych Vám vše obšírněji vysvětlil — kdybych
znal Vašeho jména a bližší adresy. Proč to zatajování
— — — —? Není k tomu žádné příčiny. Opětuji:
Myšlenké dobrá — ale kde jsou důvody? — A pak
ten tón!. Kolik jdopisů by došlo, které by počínaly:
„Na základě $ 19. tisk. zák. a příslušné novely
atd.“ Rádi dáme pravdě platnost — ale dříve musíme
býti o pravdě té sami přesvědčení. Za nevšední ochotu
a dobrou vůli srdečné díky. :

R. L. C. Ne. :
K. L. 55. Jest příliš osobní,
Křesetice. Došlo pozdě.

Konkurs.
Okresní nemocenská pokladna v Hradci

Králové obsadí dnem 16. března 1901

místo sluhy
s ročním služným 480 korun r. č.

Týž určen jest k vybírání příspěvků
a proto složiti musí kauci v obnosu 200
korun. Žadatelé čteňí a písma znalí po
dejtež žádosti své s řádným dokladem
o stáří, způsobilosti a dosavádním zaměst
nání do 15. bšezna 1901 níšepsanému
představenstvu.

Z představenstva okresní nemocenské pokladny
v Hradci Králové

dne 17. února 1901.
Předseda:

Váolav Rejohl.

KARLA ADAMCE,

dodavatele na biskupský kostel v Lítomě
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,

nabízi

Prantiše JÍTOUŇ
tinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
vRychnověn.Ku.

Staré náměstí čís. 73.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

SOBOTNÍtronátním úřadům

malby ohrámů a po
pro zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podoblzen v barvách i krosle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Osny co nejmírnější. 269

Plény na malby kostelů vypracují na
pošádání ve všech alosích s přiloše

nými rozpočty.

MTTILULEBEEEELIGATECLETLCEED
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lgnáce Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

(bratr P. J. Nolkudy, faráře vo Výprachticích)

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

se na požádání franko zašlou.

LIOTRD
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Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník- a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Ecrálové

av.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrnýc
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
drahů se zárukou !—3 roků za ceny levnější

než všude jinde,

Veškeré zboži je úředně zskoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zbotovají, téš
veškeré správky hodinek se vyřizují.
PNY-Vše za levné ceny. "IB

Staré skvosty se kupuji a vyměňuji.



Nábytek,
výbavy pro: nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny -též

| "na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
: Hradec Králové s

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

OB“ Cenníky na požádání franko. “SR

DOROOOOCX

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační maliř

v Movém Bydžově
dříve v Hradci Králové 

ručuje svůj atelier k provedení všech
a orativních

malef“ kostelů 9
při trvanlivé malířské technice.

*Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanrují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
Jují obrazy nové.
Návrhy ve slohbnstavby kostela se na po
škdání ochotně vypracují a rozpočtypředloží.

Ouperfostáty
animální a minerální.

Nejlevnější
-hnojivo fosforačné do všech půd,

zaručuje nejrychlejší výsledek největší výnosnost,

Novyhnutelné k jarní setbě,
nedá se jiným foeforečným hnojivem apo

lehlivě. nahraditi.
Dále:

Kostní moučky, chilaký ledek, síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, epe
ciální hnojiva pro koloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov,
chlávské mrvy, plcní vápno,

dodávají s přesně zaručeným obsahem,
všude soutěže schopné:

Továrna na
Já bnojíeetnct A, DURAN
Trovou

v Břeclavi
Poštorné

. pískap"

MUDr. L. Řeháček,

odborný lékařkrčních, nosních a: .ušníchemocí.
ordiáujeod,9—12 ú od 24 hod.

PRŘAHA,.
Jungmanova třida. Široká užíoeč.12' mézraníh.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené zněsoračí.
Vlastní výroba umožňnje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opre

snovuzlacení a stříbfení starších věcí voykoné ae che 4azašlou se již savěcené ze styvrzením Jeho biskupské MÍ

losti. Starý závod m dí se vykázati četnými pocavalbýmipříp P. T.
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, re
nádobek na sv. oje lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

XX2O00000000O0OOOOCO

P. T. obecenstvu!

Dovolujeme si oznámiti, že
dnem 23. Února 1901 počneme vy
stavovati pivo barvy granátové,
rázu bavorského nejlepší jakosti

KRÁLOHRADECKÝ

SALVATOR
k jehožhojnému odebírání
uctivě zve

X opráva pivovaru
v Hradoi Králové.

KAIOOOAXIIOOOOCX

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a fezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 613,-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

Odporučuje uotivě své chralně známé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše
kasatelny, spocédnice, kříiielny, komsoly, svícny,
lustry, pulliky atd. dle sloku kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

Nutná cesta za příčinou ohlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykoná se bezplatně.

Voledůstojnéma duchovenstvo“

M.J. Říha,
pašíř a pozlacovač v Heřmanově Městel

dovolujesi nabídnooti svó služby ku provedení

prací kostelních,pozlacování oltářů,polyehromo“vání soch, slacení a stříbření v ohni bohoslažeb
ných nádob a j. Ceny jsou nejmlruější.

Mucho písemných uznání, kterých se mi dostalo,
oprávčuje mne, abych veledůst. duchovenstvu mobl

výrobky své doporačiti.

Levně, ihned, správně

net nky zem be
© služeb vojenských ©

vyhotoví c. a k. setník

(Janouškovee,
(býv. mnoh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanoeláři jen
F*raha-=II., Eliščina třida1080.

Na venek obratem pošty.

v Sychrově (Čechy) založena roku 1858:

Fotografie a nákrevY u velikém výběru na přáník oaÚ édnutí fraako zašleme. P

Nejlepšíodporučení1 Plánya rospočtyse nedětují
Provedeno ke 300 oltářů.

JE3E2E 00 3630203020363036

41) založenéobligaceuher,
místních dráh,

Přihlášky na tyto 44% obli
gace, které jsou splatny v plné
nominalní hodnotě, a jichž výnos
podle přihlašovacího kursu 95%,
rovná se zůročení 4'ho“lo, A jež
při vylosování poskytují výtěžek
větší než 4"/, přijímá až do 22,
t. m. incl.

Záložníúvěrní ústav
v Hradci Králové

u pokladen své směnárny.

sóma, liebotivému-.

Václav Vacek, majitel.

panské košile 1 náprsenky.



Výrobky dokonalé.
Pobovky. Celé garnitury.

Ludvik Knepr I Úplné výbavy nevěstám.
v Aradol Kralové, Maléoéměstíč. 117. Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

VELKÝ DEN.
Modlitbý a zpěvy

hu. damn prmím 1. přjmn
upravil

Viktor Zlámal, kovp. v Batovicích.
| S povolením nejdůst. k. a. Ordinariátu v Olomoučt,

nák'adem R. Prombergra v Olomouci. Cena 32 b.
Na deset odebraných výtisků jeden zdarma.

Bag" Doporučujeme toto výborné dílko
všem pánům katechetům pro potřebu svou a svých
svěřencůzvláště v nastávající dobé sva
topostní. — Nápěvy upravil eám Josef Nešvera,
řiditel kůru a alovutný skladatel.

Sbírejte upotřebené

ČO,

5
„X

DC

j

bí

ČONC NOOTC:
NASVNÁN OSR

poštovníznámky3 328“dušší,ve prosp*ch chuai R k!
w)

AESONÝMA LÁNOVGCIE dých hochů. kteří se chtí věnovat stava kněžskému,

V.Vacek,
závod

školkářský
v Pamět.

níku
u Uhlumče

»nebízipro zimat a jarní rysa
„zování stromy ovocné vysoké

. kry sazenicepro živéo

"Za to každý dostane různé pěknécírkevní Jpa
mátky: růžence, medaile sv. Antonina, Pražského
Jezulátka a t. d. - Dotazy jakož i zásylky adre

(C. k. státní medailívyznamenaná sovány buďtež na kancelář „Bethlehem“ Breo

vyrábí a dodává Jan Kryšpin,
Bom stromyo oořodí letouzárukouv dokoneléjakosti. (J. Syvalterův synovec, ná

(pláňstan Stale saeni Rozpočtyzdarma. stupce)
zboží. Poučnýcenníkzdarma odborný umělecký závod

pro

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky! malbuken kostelních

cifikaly, oiboře, avícny, lampy oltářní,

č 146 at., Malá Karlova ul. čla. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

s nitěnými krajky; monatrance, kalichy, pa- pod loubím)doporučuje8e

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 3 se Želežnými rámy, sb

SPECIALITA: Pro chudé neb filiální ko
————— italy zasílám(Ď mešních
rouch s příslušenetvím barvybílé,čer
voné, fialové, černé a zelené, celé s hedráb
ných damašků, clacé zlatými neb hedvábnými
portami, římského střihu. č kusů + celka
za 60 asi.

. těmi 4 vsagením.
SPECIALITA: Pro méně majelné kostely
—————= zanilám:$ áplný para
ment t j 1 kasgule,2 dalmstíky a pluvial
jskékoliv církevní barvy, celé s hedvábného
damašku, clacé zlatými nebhedvábnými por
tami, římského atřihu v cená 78 al.

| Veškeré rozpočty, ekizzy i odborná
j rada bezplatně. beze vší závasnostů

ku definitivní objednávce.

ORP" Neačetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "|

Založeno -roku 1886.

Adresavždydo
slovněúplná|

přhhhhéhteřehhVyanamenán na výstavě v Hradol Kr.
„r. 1894.alatoumedaili a diplomem.r

Amělé saby.
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadajícípřesněa solidně na základědlou
holetých zkušeností, ruče za nejlepší obsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje 56 do
vzácné přízně ctěného obecenstva, znamenám
sg v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,

"|pujdn-20a0)s
OpÁpzae891pyda

Fořt

Olomouc,10.únořa1800. Dr. Fr. Popp, sokretářku.arcibiskopské koneistoře. i - Paláckéhotřída č. 17. vHradci Král

Z veškerýchcenillastr.oenníkůněmec.firemslevuji5%,sconta![i i přbhběěřěěěětětět

Největší česká o a k. dvorní Ú

ž — —— továrna ma „š

| PARA A PIAXRIDA i
Š | | 8E

*| Antonin Petrof Hradec Králové. |;



v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Braě, Rennergasse č. 18; ve Vídni IX. Harmoniegasse 8.
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Hluboce dojata nesčíslnými a nejupřímnějšími projevysoustrasti,
kterých se mi dostalo při úmrtí mého drahého chotě

Václava Petraše,
c. k. okresního hejtmana v Chotěboři,

vyslovuji všem, kdož v této bolestné době "můj bol zmírniti se snažili,
nejupřímnější díky.

Zvláště děkuji pp. dárcům překrásných a skvostných věnců akytic,
veledůstojnému pánu Fr. Kotrbelcovi, biskupskému sekretáři, za vedení
pohřbu v Chotěboři, veledůstojnému pánu Fr. Kubánkovi za obětavou
podporu mně v této těžké době poskytnutou a za tklivou řeč nad rakví
drahého zesnulého proslovenou, veledůstojnému pánu Janu Urbanovi,
děkanu a vikáři v Čakovicích, za vedení pohřbu a krásnou řeč jeho
v Kostelci nad Labem, všemu veledůstojnému duchovenstvu pohřbu se
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MD súčastnivšímu, P. T. pp. c. k. úředníkům s p. c. k. místodržitelekým Mě
IBM radou K. Krejčím v čele, P. T. pp. zástupcům měst Chotěboře, Kostelce k
B 1 L. a Brandýsa n. L., P. T. učitelským sborům měst Chotěbořea Ko- 598
MSS“ stelce n. L. za úchvatné zpěvy a všem, kdož svou přítomností při pohřbu jk
A v Chotěboři a Kostelci n. L. poslední poctu nejdražšímu zesnulému (kgkě
Vol prokázali. — m

Ex Zároveň děkuji velectěnému p. MUDr. Janu Baštovi, c. k. okres- XG77 <
nímu fysikovi, za neunavné a obětavé léčení mého chotě po dobu
jeho choroby.

V Chetěbeři, dne 18. února r. 1901.
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Odborný velkozávod'pro
chrámových o

Umělecký ústar pro malbu na“skle.

Ochranná známka: kotva

LINIMENT. CAPG.COMP.
z Rlehtrovylákáraj r Praze

uznávů se všeobecně za výborné,boB. Škarda, Brno.
Okna chrámová každé- (©.

bo slohu i provedení |;
8e zaručením práce nej

modernějším poža

lesti utišující mazání; za 80 h.,kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

Při kupovánítohoto všude oblíbeného
domácího prostředku přijmi jen pů
vodní láhve v krabici s ochrannou
známkou „kotven“ z R lékárny,
i budeš míti jistotu, žas o při

pravek původní. :
VÍ Richtrova lékárna [LY

u zlatého lva |
Al v Praze, I Elóčina třída 5. (i

Otík

DD ODEDEIDDDD DoOBH
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l Pr I 3O Imnemnorila. š
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s| Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.|
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s Oltářní svíce voskové, poloveskové, hladkéi krášlené,svícestearinové— ja
l kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízí 5
a nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších [a

l prvními cenami, rovněš i Jeho Svatostí papežem Lvema XIKE. vyznamenaná firma:
„ „o

. »i Er. Sezernsicý, .
;si c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první české továrny na ceresin, stearin, glycerin :|" elain, továrna De voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na je

svíčky stearinové a parafinové, Továrna všech druhů leštidel a mazedel na obuv, olejů [M

5 a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na s
g praa m-dis a krystelovanou sodu. Raffinerie miner. olejů /
. wMladé Boleslavi.
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Praktikanta
do knihkupectví, spojeného 8 obchodem hn

debninami a uměl. výrobky

přijmuihned za výhodných podmínek.
Dotasy zodpoví obratem

knihkupectví B. E. Tolmana
v Hradol Králové, velké náměstí č. 20.

/ , 4 "P

Postní kázání
Křešťanská rodina na 6 postníchneděl

a Umučení Páně na velkýpátek
P. Methoděje Zaorala

obsaženyjsouv IKA ZA TELI
roč. VIII. 1901 seš. 1. e 2. který koncem února

vyjde.

Předplatné Kazatele celoročně K 7—
Redaktoři Dr. Isidor Zabradník a prof. Dr. Robert

Nakladatel R.Eromborgee, knihkapec v Olomosel.Add"
. Uloženíkapitálu. “

.. místních dráh. =
"41%obligaceuher.S

„PUpisovacíkurs05?ná

výnos
8, uloženého kapitálu při výše uve

deném kursu

a""

„e- 760"|o- m
Zisk při vylosování přes 4".

Přihlášky na tento výhodně zůro
čitelný a dobře fundovaný papír
přijímádo 22. t. m. inel. u po

kladen své směnárny

Záložní úvěrní ÚSTA
vBradsi Králová.

|
Prospekty zdarma.

ee“.""
Hledám

byt 4-5 pokojů,

dva menší byty
(3a2neb3a1 pokoj)v jednom

domě v Hradci Králové.
Nabídky: H. H. poste restante hlavní

pošta Praha.

STATEK
k němuž patří 26 korců dobré půdy
zrovna podle něho ee nalézající a Ď korců
luk se prodá neb pronajme. Bližší sdělí

RUDOLF PETRÁNĚK,
hostinský.

Borovnice u Kostelce z Ori.

a“o"A""

Tiskembiak.kmhtiskárnyv HradciKrál.
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Příloha
Obilní skladiště.

Každá doba vyznačuje se nově nastalými
potřebami. Dnešní doba (znamená hromadné
zápasení malým lidío svoujexistenci.Poněvadž
jedinký člověk by v tomto boji nic nepvedl

nutno přistupiti ku společnému postapu. Tutomyšlénku správně pochopilo rolnictvo v An
glii. Když se zdo začaly etavěti továrny, ve
kterých s dělnictvem nakladáno hůře jak s ho
vady, tu se dělnictvo apolčovalo v tajné spolky
(trades unions) a bránilo se tak, že v noci
zničilo továrny, rozbilo stroje, vraždilo to
várníky a sice bránilo se proto timto zoufa
lým a zločianným spůsobem, poněvadě 86 jej
nikdo nevjímal. Dnes vidíme všude dělnictvo
organisované proti továrníkům. Jenom rolni
ctvo zůstávalo pozadu. Ale i zde se Časy
mění a rolnictvo počíná chápati, že musí 86

poizovati za tím účelem, aby společnýmúsilímuhájilo si svůj chléb. Ve starých dobách feu
dálních před r. 1848 zavládly roboty a odvedl
rolník svůj desátek a vykonal svou robotu.
Dnes masí rolník se sháněti po penězích, musí
platit obromné daně, úroky na dluhy, musí
míti peníze na hospodaření, a konečně na ži
vobytí. Odkud si musí dělník zaopatřiti pe
níze? Patroě prodejem toho, co sklidil a co
mu hospodářství nese, tedy užitky z dobytka
u drůbeže. Každý, kdo prodává, musí dbáti
toho, aby lacino prodal a přece dobře prodal.
A to 86 stane jen tenkrát, když přijdou do
styku přímo obě strany, který prodává a který

otřebuje věc nabízenou. Přijde-li mezi oba
ještě osoba třetí, žid, tu pak ztratí i ten, kdo
prodává — rolník, i ten kdo kupuje, konsu

inent, poněvadé žid, obchod hrabou na oboustranách.
Myšlenka sdružování rolníků za příčinou

odprodeje obilí vyvinala se potřebou času
sama. Dnes totiž malé mlýny, které rolníkům
braly malé zásoby obilí, vyhynoly. Dnss pra
cají velká mlýny, které mají jeden násyp až
na 800 hektolitrů obilí. Mlýny by braly obilí
na celá vagony a stejné vzorky od bursiánů
židů z obilních bora, ovšem na dluh, na směnky.
Uvědomělé rolnictvo došlo samo k názoru, že
co dovede jeden žid, to že může dovésti do
hromady rolnický spolek. Does má na příklad
Bavorsko rozsáhlou síť rolnických obilních
skladišť, Zpráva bavorského ministerstva vni
tra v rozmachu obilních skladišť v Bavorska
nám sdělaje následující:

Bavorsko má nyní 70 obilních skladišť,
z nich je 50 postaveno na nádraží.

Zařízení těchto skladišť jest různé. Kdež
to nákladné zbudovaná skladiště se srovná
vají se všemi technickými požadavky, OopA
třena jsouce různými stroji čisticími, elevatory,
rozdělovači a p. (avšak bez silos), "obmezuje
se úprava malých skladišť tak dalece, že v na
jaté místnosti neb v dřevěné vlastní budově
postavená jednoduchá decimálná váha, mlýnek
na čistění obilí a nanejvýše triear, uváděný
do pohybu rukou lidskou. K pohybu strojů
ve velkých ekladištích použito motorů benzi
nových) nebpetrolejových, jinde elly parní,
vodní anebo elektřiny.

V Bavořích vůbec při stavbě hospodář
ských obilnic pozorovati lze smysl pro prak
tickou potřebu. V. krajinách, horských anebo
tam, kde nelze očekávati velkého přívozu plo
din, istaví se skladiště malá s malým staveb
DÍm nákladem; tak na př. vyžadovalo skla
diště v Ebnathu výdajů 2760)M (as 3300 ko
run), v Neasorgu 4080 M (as 4900 K), ve
Weidenu 4750 M (as 6900 K), ve Vilsecku
úprava pronajatémístnosti1500M(as 1800K).

Nákladnější obilnice stojí ve Walders
bofa za 14000 M (as 16.400 K), ve Waldsas
senu za 25.000 M (as 30.000 K), v Tirchen
reuthn 26.600 M (as 32.000 K), v Lichtenfelsu
980.000M (as 86.000 K), v Landetahlu 40.
M (as 48.000 K) a nejnákladnější posud v Re
zně za 70.000 M (90.000 K).

V Nensorga postaveno skladiště ve vý
měře as 84 m* (7X12); jest to dřevěná stavba
beze sklepů na žulové podezdívce, atojící pří
mo v nádraží. Podlaha přízemku spočívá na
sděných pilířích. Má následující příefroje:
v přízemíváhu decimálnou, mlýnek na čištění
obilí a trienr; v otáži (pa půdě) druhou váha
decimálnou, pak váha zkošebnou acentrifoga.

Kludkou, na krově Dpevněnou a na ruční pobyb zařízenou (bez jeřábu), vytahují se pytle,
naplněné obilím, z přízemí aa půda aneb na
opak spouštějí shora dolů.

Ve Waldsassenu epatřiti lze skladiště
vzorně upravené na ploše asi 330 m* (30X11),
mající mimo přízemí taktéž jednu etáž a ma
lon půdu. Podlaha dřízemku podobně jest za
ložena jako při skladišti výše dotčeném; jest
také beze sklepův. V přízemí zřízena kance
lářeká místnost a jiná místnost pro benzinový

motor o síle 6 HP. Má tyto stroje: 1. Šrotov=
nik, 4 trieury na ječmen a oves, 2 trieury na
žito a pšenici, 1 mlýnek a dopravný šroub
(Transportscbnecke) o třech odděleních, který
zde s0 osvědčuje.

V brzku má se sakoupiti automatická
váha a postaviti kůlna, aby umělá hnojiva ne
byla ukládána k zásobám obilí. Jmenovanými
přístroji zpracovati lze denně 20000 g obilí.

Při skladišti postavena jest stáj pro koně,
výhodné to zařízení pro rolofky, kteří ee svým
povozem delší dobu ve skladišti se zdržují.

Skladiště v Tirschenreathu o ploše as
300 m* (15X20), založené přímo v nádraží,
má mimo sklepy dvě etáže. Stroje poháněny
jsou silou elektrickou, již dodává obec. Spa
třají se zde váha decimálná, váha zkušebná
(Gualitátewaage, Probirwage), elavatory a stroje
čistící.

V Mitterteichu stojí obilnice společná
dvěma družstvům: Mitterteich a Leonberg,
ze které příčiny jest uvnitř po celéšířce i
výšce rozdělena dřevěnou stěnou a stroje (de
cím. váhu, zkušeb. váhu, trieur a mlýnek) má
každé družstvo pro sebe. Stroje zřízeny jsou
na ruční pohyb.

V Řezně měli do nedávoa najatou míst
nost, teprve v dabnu r. 1900 otevřeno nové
nákladné akladiště zařízené na 200 vagonů
(2,000.000 g) ječmene. | Zastavěná plocha činí
600 m“, skladiště má sklepy, přízemí, první
etáž a půdu; jest celé elektricky osvětleno a
přístroje pohybovány jsou elektromotorem o
síle 7 HP. Ostatně jsou zde přístroje podobné,
jako v jiných skladištích: elevatory, trienry,
čistící stroje atd. Do sklepa ukládají se amě
lá hnojiva. V přízemi zařízena jest kanculář
o dvon místnostech. Stavba skladiště vyžado
vala nákladu 68.000 M (69.000 K) a stroje
17.000 M (?0.400 E), t. j. v celku 75.000 M
(90.000 K).

Stavba společenských skladišť obilních
podporována jest v Bavorsku vydatně státní
správou. Na projektovaná skladiště, rozpočte
ná částkou 122.305 M (ca. 146.760 K), povo
leno 15.800 M (18.960 K) subvence a 75.000
M (90.240 K) záloh, Subvence činí tudíž as
11%,a zápůjčky neb zálohy as 50%, skutečných
vydání. Výhodou jest, če v prvých letech po
dostavění skladiště nepožadojí se splátky zá
loh. Státní podpora poskytuje pe za následu“
jicích podmínek:

1. Když obilní skladiště přístapným se
stane nejen členům zařizujícího družstva alei
jiným hospodářům příslošné krajiny, ovšem
za určitý poplatek;

2. když poměry obilní skladiště upraví
se zvláštním statutem a domácím řádem;

3, když obilní skladiště bnde míti dosta
tečné přístroje na čistění a roztřiďování obilí
a p. a konečně;

4. když se pojistí proti ohni.
Král. bav. ministerstvo podporuje stavba

hospodářských skladišť při nádražích zejména
tím, že propůjčuje stavebná místa bezplatně
a poskytuje všemožných úlev při kladení spo
jovací želozničné koleje. Pokud výdej, spo
jený s touto úpravou, nepřesahuje při jednot
livém objekta částky 10.000 M (12.000 K),
hradí náklad ten král. správa železnic sama;
družstvo nese výlohy toliko za kolej používa
nou výhradně k účelům obilního skladiště,
avšak i v tomto případě neúčtuje se družstvu
cena vrchní stavby (kolejí, pražcův a pod.).
Také příjezdová silnice, pokud jde územím
dráhy, staví se na útraty správy železničné.

V roce 1899 obstarala železničná správa
takových stavob za 54.300 M (ca 65.000 K).

Y roce 1898—1899 pracovalo se ve 40
obilních skladištích, do nichž přivezeno 116.316
g 8 prodáno 103.830 g obilí. V dražstvech
účastnilo se 19.000 rolníků, v 31 případech
propůjčeno skladiště hospodářům stojícím mi
mo svaz.

Také budiž vytčeno, še 12 skladišť kupo
valo obilí od rolníků ra emluvenoau cenu a
prodávalo je pak na vlastní účet, kdežto 28
skladišť prodej toliko sprostředkovalo (v 21
případech poskytnuta záloha).

Poplatek za skládku účtoval se členům

družstvu Je 1 g obilí k mletí 0—30 f (feniků), u obilí na semena 2—50 /, nečlenům 2
—30 f a 30—60 /, t. j. za 50 kg. členům 0—
86 hal., event. 2—60 hal., nečlenům 2—86 hal.
a 36—60 hal.

Zkušenosti, jež členové družstev v obil
picích nabyli, jsou ve většině případů příznivé,
ježto 27 oekladišť vykazaje zisk 18.026 M
(21.600 K), 3 ztráta 1505 M (1800 K), ted
průměrně při jednom skladišti zisk ca. 820 K,
kdežto ztrátu 600 K. Dík pečlivému čistění,
bylo obilí vyhledáváno, kterážto okolnost jest
rejména pro malého hospodáře důležitá. Také
cen docíleno vyšších a to při 1 g obilí k mletí

o 10, 20, 26, 30, 36,40, 60, 60, 70 fažš 1 M
a obilí na semeno o 0.50, 1.00, 1.60 až 2 M,
čili při 60 kg. 12, 24, 80, 36, 42, 48, 60, 72,
84 až 120 hal., event. 0.60, 1.20, 1.80 až 2.40 K.

Další účinek skladišť jevil se v tom, že
obchodníci, kteří přímo u hospodářů nakupo
vali, byli nuceni — vzhledem k cenání va
skladišti — podati ceny vyšší.

Hlavní odběratelé obilnic byly král. záso
bovací úřady, král. hřebčince, král. dvorní
hřebčince, velké mlýny, pivovary a různí ob
chodníci; obilí na semeno odbíraly pak nějen
hospodářské spolky, nýbrž i jednotliví hospo
dáři sami.

Při tom třeba se zmíniti, že výhoda bo
tového placení neb aspoň záloby na přivezené
obilí, kteráž poskytována ve výši 35, 60, 65,
75, 60 až 90%, trhové ceny, všeobecně uzná
vána od hospodářů za neocenitelnou.

Nemalou výhodou — jak pro rolníky,
tak i pro obchod v obilním skladišti samotný

— jeví se společný nákup hospodářských potřeb, jako krmiva, umělých hnojiv, soli pro
dobytek, semen, strojův a p. Tento společný
nákup sprostředkovalo 34 obilních skladišť.

Též šrotovníky se osvědčily, jež zakou
peny do 16 akladišť. Poplatek za Ššrotování:
vyměřen 1 ct. 20 až 60 f (při 50 kg. 24 až 84
haléřů), (Pokračování).

Soeialní hlidka,
Kdo zaviňuje prostituoi“?

V neděli odpoledne šli dva studující jistá
bradecké školy kol známé hospůdky s bruslemi
v ruce, vracejíce se z bruslení. Byli ve stáří as
17 let. Tu vyběhla z hospůdky starší, značně již
sešlá »sklepnice« a jala se na jednoho z aich vo
lati: »Venoušku, Venoušku«. Venoušek však se
nezastavil, nýbrž se soudrubem zrychlil krok, aby
ušel nepříjemnému as odhalení takové známosti,
Drzá dívka neohlížela se na okolní chodce a po
klusem dohonila v druhé ulici oba studenty, kdež
Venouška zastavila a něco mu šeptem sdělovala.
Veřejné setkání s podezřelou ženštinou vehnalo
sice růměnec studu Venouškoví do tváře, zdaž
ale týž stud zabránil mn návštěvu vykřičené míst
nosti za šera nočního, jest jiná otázka. Nás pře
kvapilo, že prostituce rozestírá v městě našem
zcela nerušeně své sítě ku zkáze mladých duší i
na veřejné ulici, Vřed společnosti provaluje se
povážlivou měrou na venek a volá po nápravě,
Kolik již hlesů ozvalo se proti tomuto zlu.

Dosti často shledáváme pojednání o škodli
vosti prostituce v Časopisech, jejichž autoři prosti
tuci sami velmi účinné podporují jednak odporu
čováním »volné lásky«, jednak podrýváním nábo
ženské víry, která jest bez odporu nejsilnější pod
porou mravnosti. Proto nás překvapuje, že tací
podporovatelé prostituce zasedají čas od času na
stolec mravokárců a umývají si ruce rozhořčený
mi slovy nad rostoucí spustlostí mravů. Pánové
tito nelekají se nic vlastního másla na hlavě,
nýbrž sáhají zcela drze do davu společenského a
vytahují odsud nešťastníky, jimž zcela chladno
krevně připisují zodpovědnost za tuto morovou
hlízu společnosti lidské. Hlavně tak zvané «po
krokové« | časopisectvo rádo zapomíná na své
vlastní hříchy a vyhledává domnělé vinníky. (Co
si má rozumný človék pomysliti o žurnalistice,
která prostituci připisuje na vrub skatechetům a
učitelům= a činí i české biskupy zodpovědny za
klesající mravnost v národě českoslovanském? (Viz
poslední čísla minulého ročníku »Samostatnosti«
a č. 1. sHl, ze Siona«). V tomto případě lze
nejlépe studovati pravdivost přísloví, že drzé čelo
jest lepší než poplužní dvůr,

Učení katolické žídá od svých vyznávačů
mravnost a to nejenom mravnost v činech, ale
i v srdci, Nespokojí se pouze zevnější čistotou
z bázně před hrozivými následky nečistoty, nýbrž
žádá vnitřní přesvědčení, které opovrhuje hříchem
třeba i beztrestným pro jeho špatnost. V celém
písmě svatém, v celém katechismu aenalernete
věty, která by nečistotu dovolovala aneb jenom
v některém případě omlouvala; Za to na četných
místech jestnečistota přísnými hrozbami odsouze
na, »Ani smilníci, ani samoprznitelé, ani pederasté
nebudou královstvím Božím vládnoutie (1 Kor
6, 9,) praví sv. Pavel a slovo Boží snesesmilníš«
vepsáno každé duši lidské nesmazatelným plsmem
v duši. Učení církevní ku prostituci tedy
nesvádí, ale ani jí neschvaluje, nýbrž používá
účinně záchranných prostředků aby jednotlive m9
dráze cnosti udržela, ano, aby i padlé ossby
z propastí mravního bahna vysvobodila a vrátila
zpět mravnému životu, V každém větším městě
jsou činnými katolické družiny, které pokleslým
dívkám umožňují návrat ku spořádanému životu,
Ještě skvělejšími výsledky může se vykázati »Me
zinárodní ochrana služebních děvčat«, která došla
uznání i na pařížské výstavé loňského roku. Spo
lek tento má hlavní buresu v Mnichově (Tegern



strasse 9, Altstadt) a rozvětven jest po celé Evro

pě. Členové Pirata sdružení ve velikých městech
přicházívajína nádraší ku příjezdům vlakůa zde
již ujímají se služebných děvčat, zsopatřují jim
místa aneb popřávají ve zvláštních ústavech tak
dlouho levného přístřeší, dokud vhodné místo se
neuprázdní. Spolek tento „vydal pro služebné
cestovní knížky, v nichž jsou uvedeny adresy
všech filiálek ochranného toboto spolku ve všech
evropských zemích. Členství »mezinárodní ochrany
děvčate obnáší pouze 1 K ročněa za ten skrovný
příspěvek zaopatřuje dívkám práci. Kolik již duší
zachránil spolek tento v době nouze od hanby
a bídy, může každý si pomysliti, vzpomena si,
že ve velikých městech nezaměstnané dívky z hladu
a z nouzejjstávají se nejčastěji kořisti vykřičených
domů. .

Kde se může »pokroková« strana vykázati
podobným spolkem? Proč se nepoukáže v vpokro
kovýcha listech na obchod lidským masem,
jejk provádějí příslušníci privilegovaného národa?
[sek Schůferstein, hlava 28 židovských obchodní
ků lidským masem, pravil při porotním líčení
r. 1892 v Krakově: »Do toho slavnému soudnímu
dvoru nic není, jestliže já prodávám ovoce, Šaty,
telata anebo dívky«. Každý měsíc chytne policie
několik takových hyen, které zavlékají úplně nez
kušené dívky do zahraničních brlohů hanby, ale
o těch páni radikálové ani muk, nýbrž svádějí
vinu no koslel a na školu.

Skoro se zdá, že vlastně pánům neběží o
vyhlazení prostituce, nýbrž o to, aby našli be
ránka, na něhož by mohli snad i své vlastní hří
chy složiti. Podobným chytrákem jest hlava soci
álních demokratů, Bebel, jenž by rád majetné
třídy společenské učinil zodpovědny zaprostituci,
tvrdě, že zlepšené poměry majčtkové odstraní
prostituci z hladu. Jedním dechem brojí Bebel
proti smilnictví bohatých, ale druhým dechem
popřává tučné sousto »soudruhůme. Bebel zavr
buje maaž Iství, odporučuje svolnou ;láskua a
ospravedlňuje smilstvo: +Ukojenípohlavního pudu

ukojení každého jiného pudu. Nikdo nemá dru
hému z tohoklásti účet a nikdo nemá práva do
toho se míchati«. (Žena str. 434.) Znamenitý tento
muž »vědecky« najednou obhájil prostituci, a
povznesl vždy odsuzovanou nefesť na »přírodní
požadavek«. Netvrdíme že Bebel teprv zavedl prostis
tuci, protože dávno i v kruzích dělnických platí poře
kadlo: »Bohatí nemají než naše zbytky« ale větou
Beblovou jest smilství legitimováno na úroveň
ostatních životních potřeb. Že by však někdy
některý z pokrokářů Bebla za to káral, nikdy
jsme nečetli. Ba professor Masaryk] vefsvé knize
»Naše nynější krise« musil své vychovanče napo
menout, když znemravňující vědu Beblovu chtéli
vočkovati českému lidu. Napsalf: »Pokud běží
o pohlavní poměry, tkví Beblův hlavní omyl
v tom, že ukojení pohlavního pudu pokládá za
naprosto nutné; je nutné proto, že prý je pud
ten přirozený a velmi silný. Popírám tuto hlavní
větu našich rozvodníků a přivrženců volné lásky.
I jiné pudy jsou přirozené, ale proto nikdo dnes
nebude tvrditi, že proto se jim má hověti. Pomsty
chtivost na př. je také přirozená — máme proto
zrušiti trestní právo? Po dnes nikde nebyl pro
veden fysiologický důkaz, že zdrženlivost pohlavní
má ty neblabé následky, které ji Bebel připisuje.
Jisto je, že předčasné a na mnoze nepřirozené
uhájení pudu pohlavního, jisto je, pravím, že ne
zdrženlivost v zápětí má mnobem citelnějšía horší
následky nežli zdrženlivost a to při mužských i
při ženských. (Str. 31, 32). Professor | Masaryk
uznal za nutné svého času zatratiti zhoubnou
větu Beblovu, která v nezkušených myslích musí
vzbuditi snadno zápalnou látku smyslnosti,

A podobné takové svůdnictví ku životu nes
mravnému mělo by aseúčinně nejenom státním
zřízením, ale i pověstnou žurnalistikou a vůbec
svědomitými lid1i zamezovati. Tento nevděčný
úkol padá obyčejně na bedra církve, která vedle
svého slova a příkladu nemá k disposici té moci,
aby mohla naprosto prostituci a smyslnost vymí
titi, zvláště když všickni, kteří z prostituce těží,
snahám církevním kladou překážky. Ukoltento
Jest ohromný a za nynější požitkářské doby pří
mo nedostižitelný, Co dobrého položí v srdce
dětské učitel a katecheta, vyrve to v krátké
době zkažené okolí, které ještě jest tak farizejsky
bídné, že nestydí se odsuzovati šmahem všecky
katechety a všecky učitelé, když tua tam něklerý
teké poklesne. Vychování školnímu podrývá se
tim úplně půda, což musí míti v zápětí zboubu
neodvratnou, jestliže se zdaří dílo hlasatelů ne
mravnosti.

Horlení za čistotu mravů a ochrana nevin
nosti nemá se přenechávati jenom chrámua škole,
nýbrl všickni činitelé povolaní mají proti blíze
prostituční bojovati, aby nevypadal osamocený
varovný blas ze strany církve jako nedůtklivé
citlivůstkářství. Tím méně však má býti dopu

připisovány poklesky proti ní. Při takovém stavu
věcí by prostituce jenom vzrůstala ©

BaB“

"Uřžnízprávy.
V Aradol Králové, dne 16, února 1001. 1 hl.

pšenice k 13900—13-40 šito k 1300—1860, fečmena
k 940—10-00, oves k 6-80—7-40, proso k 900—1000
vikve k 11:00—1260, hracbu k 2000—22'00, jáhly k
19-00—0000, krap 17:00—40:00, bramborů k 3:00— 260
jetelového semínka červeného k 84-00—97'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00*00, máku k 2000
olejky k 00*00—00'00, Iněného semene k 20-00—3200
100 kg. žitných otrab k 18-00, pšenié. otrub k 1160,
1 kg. másla k 1-80—2'00, 1 bg. cádia vepřového k
1:60—1-76, tvarohu k 0-36—0"86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0:00—0'00, jeden hekt. cibule k 6:00
jedna kopa drobné zeleniny k U0'0—0:00

Literatura.
Duch katolické obnovy. Sbírka úrodních

článků týdenníka „Obnovy.“Vydává politické družstvo
tiskové v Hradci Králové. Sešitové vydání po 26 bal,
při hotovém zaplacení 209/, slevy.

V nynější době jeme zaplavení přímo sponston
potištěného papíru, takše ho neatačíme ani poštám
vraceti vzdor všem vřískavým fanfarám reklamy. Obe
censtvo zvyklo si vraceti tištěné publikace i bez po
vrchního jenom problédnutí, takže i vážná díla stíhá
stejný osud a tuctovým brakem. Tento ovud nepotká
enad „Dacha katolické obnovy“, protože potladovati
zásady křesťanské reformy znamená aesilovati kroky
revolační a nověrecké. Děsíme se rozkladu společnosti
v českém národě, protože za posledních let vzniklo
aspoň 10 radikálních, ničivých etrsn a zanikla úplně
strana kongervativní, ačkoliv jádro českého lidu a
opravdová inteligence zásadám konservativním přeje.
Kde vězí příčina toho rosklada? Naříkáme jenom a
zapomínáme, že každá dobrá věc vyfaduje obětí hmo
tných i mravních. A poněvadž v moderní době jest
tisk nejlepším průkopníkem a apoštolem všech myšlen
kových proudů, proto nutno i zásady konservatirně
náboženské šíříti tiskem. Komu není lhostejna bu
doacnost českého lidu, podporuje katolický tisk a bade
odebírati i svrchu uvedenou sbírka výborných úrodníků
„Obnovy“, jejíš 7leté působení nezůstalo beze vlivu
na upevnění vlneteneckých a náboženských zásad v ná
rodě našem. Urodníky tyto jsou specialitou v publi
atice české a nechybujeme, jestliže náboženský význam
jejich srovnáváme a politickým významem Havlíčko
vých článků.

Duch katolické obnovy jest zajímavou četbou
pro vzdělanéi prosté čtenáře, jest nevyčerpatalným
zdrojem pro časové přednášky ve spolcích a zůstane
i po letech cenným literárním památníkem poctivé
práce českého kněze na ohroženém poli národním. Již
prvý sešit přináší úvahy o důležitosti dne nedělního,
o klerikalismu, o reakci, o svobodě avědomí atd. tak
poutavým a řízným elobem, do se vám nezdá, fe byste

Četli nějaké výstšky ze starých novin, nýbrž že čtetezbrasu nové myšlenky o časových proudech; nikde
Zádná nuda, nikde jalová fráse. Vyšádej si kašdý
prvý sešit na ukázku a dáš nám za pravda. Obje
dnávky vyřizuje administrace „Ubnovy“ v Hradci
Králové.

Rádcs duchovní. Časopie kněžetva česko-elo
vanského. pr dr. Josef Bnrian, sídelní kanov=
ník vyšebradeký. Roč.VIII. sešit A Obsab: Listy ho
miletické. Svátek Očišť P. Mar. Úvod křesťanských
matek jest velmi spasitelný. Josef Smrček. Neděle
Dovítník. Dvojí práce a atarost člověka, totiž o daši
a o tělo. Fr. Jedlička. Neděle I. po Dov. Nedostatek

kory jest příčinou, že slovo Boží nepřináší užitku.
P. Jan Gótachner. Neděle II. po Dov. V čem záleží

zaslepenost hříšníků. Jan Podlaha. Neděle I. v postě.
Bůh I bříšníkovi odpuštění slibuje a II. na hříšníka
shovívavě čeká. Frant. Jirásko. Hříchové proti Dacha
sv. Sodm postních řečí. I O milosti Boží. — IL. Hřeší
proti Duchu Svatému, kdo na milosrdenství Boží opo
vášlivě spoléhá. Bohumír Tomíček. O nepřátelích kře
sťana. Patero řečí postních. I. Nevěra — IL Práce
nedělní. Josef Smělý. — Listy katechetické. Jakých
prostředků třeba užívati, aby dítky měly nčebnice
náboženské a při svém výstapu ze Školy důkladné

modlitební knibní (Dokoč.) Fr.Maarer. — Ukázkavyvozování pojmů pří náboženském vyučování. ThC.
H. Lhotský. (Pokrač.) 6. Pojem božských ctností. —
Darid. Jan Nep. Josef Holý. (Pokrač.) Nábožný král
David. Jeho péče o slažby Boží — Daridova proroctví
o Spasiteli. — Listy vědecké. Kdy mohou dlepráva
nemanželské děti býti legitimovány. Následky nezá
konité legitimace. (Kriticko právní studie.) Dr Ant.
Brychta. (Pokrač.) Nejdůležitější draby řečí duchovních
za naší doby. R. Schneider — Právní přítel a rádce.
Snůška praktických blarně ustanovení a rozhodnutí
o věcech s oboru práva církevního. Dr. Ant. Brychta.
Výraz „křivá přísaha,“ jehož $ 204. tr. zák. užívá,
obsahuje nejen vykonanou, nýbrá i pouse nabídantou
křivou přísahu. Některá novější rozhodnntí av. Stolice.
Dr. Josef Mrětík. Biret při mši řeholníků. — Umý
vání rakou při biskopské měi. — Předplatné na „Rádce
duchovního“ ročník 4 zl. přijímá knihkupectví Cyrillo
Methodějské G. Franci v Praze. (Melantrichova ulice)
—Vychází jednou měsíčně o 4—65archových sešitech,

0 novém sensačním elektrickém vynálezu,
Nernstově žárové lampě ber uhlíků, při níš se šárové
těleso nalézá ve vzduchu, nespalojíc se, přináší zo
vrubné pojednání nejnovější sešit (10.)zajímavé kniby
dra. Vlad. Nováka: „Omagnetismu a elektřině“ vy
cbázející nákladem J.Otty v Praze v sešitech po 1%
kr. (4 h).

Karoliny světlé Sebrané spísy, přinášející
nejlepší díla nezapomenntelné spisovatelky, obsahojí

v nejnovější sešitě (68.pokračovéní : rásné povídky„První ka.“ Sebrané spisy Karoliny Světlé vy
chásejí v sešitech po 15 kr. (80 b) a předplácí se na
19 sešitů i poštou zl. 150,

Český duch ve století XIX. Sepsal Dr. Váci.
Řezníček. „Modrá knihovna“ desátého ročníku č. 3.
a 3. Kdo chceš porozaměti utěšenému rozvoji českého
národa ve stoleti právě aplynulém, sábní po výše ave

doné knimo Řezalčkově, jenů arozamitelným a pouta
vým sloheže provádí nynájší pokolení tndbami e sá.
pasy jeho poctivých předků. Zamlouvá se nám hlavně
u tohoto spisu, že autor „věemnošněvyhýbal se stínům,
ješ rozmanité události a směry v životě a pokroku
českého národa vrhaly“, jak sám v doslova uvádí.

Proto kniha tato povsnáší, vybísí k práci a
usmifuje, předstihujíc evým klidem mnoho bojovných
a tendenčních spisů, kterými modní nové strany doské
vykořistají historii pro sebe, aby ukázaly světu, š3
jejich nynější rýpavá činnost jest vlastně pokračová
ním činnosti Haeovy, Chelčického,Kolárovy, Havlič.
kovy atd. Spisovatel „Českého ducha“ podává historii
minulébo věku bezo všeho „navazování“ na Adama a
ponechává vlastní úsudek čtenáři, jenž £ vylíčeného
národního zápasu jiš sém si vyčte, še třeba i nyněj
šímu věka svornou a obětavou prací ohrániti drahý
odkaz předků.Jsou-li v Čechách též samostatní lidé,
kteří dovedou se vymaniti z podračí atrannických
hesel, sáhnou a chutí po Řezníčkově historii minalébo
věku, jenš nám jest pomalu méně znám nežli století
14. aneb 16, Kniha tato obsahuje nejprr povšechný
chronologický | přebled běžných událostí, načež
v jednotlivých statích probírá stavy a síly národa.
Pojednává o šlechtě, městech, venkově, dělnictva, da
chovenstva a učiteletva; oceňuje literaturu, amění,
politiku, finanční sílu atd. Ze zvláštních těchto statí
přijali jsme « povděkem spravedlivé ocenění knituruí
práce duchovenstva. Netřeba ani dokládati, že Modrá
knihovna vůbec a zmíněný „Český duch v 19, století“
zvlášť zaslouží vřelého přijetí a hojného rozšíření.
Cena apisu 2 K 40 h při obsažné látce není velikou.

Objednávky„Pilímají všechna knibkapectví a administrace „Modré knihovny“ na Král. Vinohradech 347. —

Zrnka pravdy.
Přísloví jde « roaamu a rozum sa příslovím,. .

*
O nemožných věcech mysliti — samoděk tebe

šáliti. ...
L

Pověs mi 00 čteš, a povím ti kdo jseš..
* .

Tři věcí jsou obtížny: zachovávati tajemství,
snášeti křivdy a dobře nakládati časem. Chilon.

Žerty a vtipy.
Sedlák (kžebrákori, který obyčejně chodil s ko

lovrátkem): Kdepak jste dnesnechal flašinet?
Žebrák: Dal jsem si ho předělat.
Sedlák: Budete v něm mít bezpochyby nové

koasky?
Žebrák: Ano, dra — čpalídek a klapku.

. . ..
Pan Potměšil: Vy mně badete něco povídat, tak

otevřenou hlara nemáte, jako já,
Pan Vyjasnil: To rád věřím,jinak by vám byl

nemohl mozek vypadnout. ....
Cestující přišel na nocleh k „zelenému vola“.
Prosím, jsem zde “a vola?* táše so-vcházeje

do vrat..::
ský scela prostě ho vítá, jako vůbec své

bosty, slovy: "I tyto vtš, še jsi, pane bratřel"

Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaille d Or

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma“

I. 0.0. Jos. Tomášek,
továrna na Spracování ovoce, pálenkékoňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a

nabízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabloku, punše

a rumy, nejjemnější likéry a Šampaňské víno.
Též v Borlámě obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille,

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu podzimní « zimní
Též velejemné

látky na teláry,
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.

47 na splátky ber zvýšení cen!
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Komedie.
U Jilemnice — již v Krkonoších — je

jedna vesnička, kde mají jen věž na povrcho
země a kostel prý mají pod zemí. To jest —
mají jen zvoničku v podobě věže a nic vedlo
není. A proto vtip lidu nadělal na ni klepů,
že tam mají kostel pod zemí. Právě v tyto
dny jsem si na ni vzpomněl. Jakživa tam bý
vala komedie jen „© panáčkama“ čili jak 8e
v knihách říká „s loutkami“. Ale jedenkráte
rozletla se netušená v té obci novina a volali
na sebe lidé: Pojďte bude „se živejma“. Štu

denti tam, tuším, uspořádali jednou divadelníru.

Když pan ministr Kórber svolalříšskou
radu, povídal jsém ei: Pojďte, bude „se ši
vejma“. A skutečně! Vídeňské obyvatelstvo se
na galerie říšské rady zrovna v davech cpe.
Bývá tam v masopustě nebo v postě— vše

jedno — „pravá komedie se živejma“. Kdyžývala komedie s panáčkama „čili 8 lontkami“,
nesmělo echázeti „pimprle“, malý panáček,
který měl za úkol třebas i v truchlohrách
všecky pány hosty „anderholtovat“ — baviti
svými vtipy „publikum“ — obecenstvo ro
zesmávati. Divná věc, že i nyní, když 8e ve
Vídni hraje „se živejma“, přece tam mají pim
prle, které se snaží publikam každého dne
přerozkošně baviti. Poslední sobotu po popelci
Se to však zkazilo. Říšské pimprle chtělo
v trochlobře vídeňské publikum zuamenitě
pobaviti, zatím však dal předseda říšské rady
galerie vykliditi, Obecenstvo muselo pryč.šlo
pomalu a nerado, a nejpomaleji a nejrnéně
rády šly dámy.

Trachlohra — jen v „katolickém Rakou
ska“ možná — dávala se pouze pánům po
slanoům. Je to opravdu trucblohra, když se
může taková komedie stropiti za peníze kato
líků s katolickým Světcem, svatým Alfonsem

K pagarí čili vlastně 8 katolickou mravoukou.tšské pimprle chtělo dokázali, že katolická
církev je nemravná| Vyňata byla některá místa
z mravouky, která jednají o věcech týkajících
se porušení stadu a cudnosti vůbec a man
želství zvlášt, a čtena byla, aby so lidé tím
více štvali k odpadům čili k „Pryč od Říma“
a k nenávisti církve tím vydatněji se rozně
covali. Je to, zkrátka řečeno,komedie stropená
e nejdražším statkem naším — totiž 8 nábo
ženstvím a mravností.

Kdo jen poněkud rozamu klidného užívá,
ten musí aznati, že se o těch věcech v mravo
uce pojednati musí. Nemaselo by se 0 nich
ednati, kdyby lidé takové věci nepáchali,
idyby lidé pro takové věci napomínání býti

nemasili, kdyby se sami lidé kněží o radu
právě o takových věcech netázali, aby úzkostí

a výink avědomí zbavení byli. Nemravnosta slabost lidí přivedla tyto věcído knih, které
psány jsou pro kněze, aby dovedli varovati,

oučiti a opokojiti. A proto i svatý Alfona,
enž psal mravouko, musel otěch věcech po

„učení pro kněze napeati.

Kdo pak moudrý bude křičeti, že lékaři
hlázejí nemravnost, kdyš mají pro své Študenty
sepsané knihy o vědech, s kterými 8e stad
skrývá. — Kdo pak rozamný bude křičeti,
že světský zákoník je nemravný, když mluví
o smilstva a jistých jeho přeohavných způso
bech a ocizoložetvu. A kdo rozamný bude křičeti,
že sbor sondců je nemravný, když musí tyto
věci vyšetřovati, ba i dětí se dotazovati. A
nikdo ještě pro tyto věci komedii nestropil.
Jen když církevní kniha ne pro dětia nemravy,
ale výhradně pro dochovní soudce a lékaře
psaná o těch věcech z nevybnotelné nutnosti
jedná, dělávají pání pastoři a říšské pimprle
naše po nich farisejskoa komedii. Jak známo,
vyčítají protestanté katolíkům, že nechtí bibli
dáti do rakou lidu. A právě v bibli jsou pro
poučení a vsbuzení ošklivosti nad hříchem —
takové 'věci, které jsou jem prodospělé. A
právě pastor Dušek posmíval so drubdy ve

své „Jednotě“ katolíkům pro tato věc a psal
Jizlivě „o farisejském kroucení očí římských“,
kteří praví, že se celá bible do rakou dětí
dávati nemá,

. Z toho je tedy tím více patrno, že 8e
říšskému pimprleti nejedná ani z daleka o
mravnost, ale o komedii, kterou se má v po
směch. uvésti katolická církev, aby bylo sehná
no více odpadlíků.

Komedie je tím ďábelštější, když se ví,
Jaká byla ta mravouka onoho původce ně
meckého protestantství, Lutera. Nedávno při
nesla „Obnova“ ukázku jeho mravouky, dle
níž se mají výčitky svědomí sahánětí myšlénka
mi na heské děvce. (Colloguia II, 2256). Dnes
připomínáme znamenitý jeho výrok, který 86
nachází v jeho dopive Lange-ovi dne 18. srpna
1520 psaném: Věříme, že nám k podvedení a
zničení papežství všecko jest dovoleno. (De
Wette I, 478.). — Ejble! Lwfer učil, co se je
suitské mravouce podstrkuje, še tčel posvěcuje
prostředky. A pěkné ukázky z jeho mravouky
o věcech studu a manželství se týkajících jsou
v jeho „řečech u stolu“, které pro svou ne
stydatost ve Vídni, když nedávno na novo Vy
dány býti měly, zabaveny byly. Bojíce se, aby
se i katolické „Obnově“ pro Luterova morálku
podobného osudu nedostalo, pravíme, že „dra
hbýten mož Boží“ v těchto řečech u stolu dr
žení se vedlejších žen a souložnic za „pravé
manšelství před Bohem“ vyblásil, ačkoliv prý
to pohoršlivo jest, ale „takové pohoršení prý
neškodí“- (Tischreden. Jen. Aueg. II. 156). —
O manželství pak — strhnov s něho všecku
roušku posvátnou — vyřkl: Poněvadž man
želství „zevnější tělesná věc“ jako „jiný světský
obchod“ (Handtierung) jest, může křesťan
+8 pohanem, židem, tarkem v manželství v6
jíti a žíti“. (Kázání ve Witt. Evers Kath. od
Prot. str. 412). Ostatní, jak pravíme, nelze
uveřejniti, vždyť sám stad tomu brání. Ale
jak krásná ta morálka byla, vysvítá z toho
kázání, které přišed z Wartburga r. 1022 pře
devším lidem měl. (Opovažujeme 8e jen la
tinsky zde obsah jeho naznačiti: Si uxor non
vult, veniat ancilla.)

K tomuto Luterovi(!) se tedy evádí lidé

mravouky svatého Alfonse!

Věra je to komedie „se živejma“, jenže
živí čili žijící ve století dvacátém stávají se
loutkami Wolfovýmia velezrádu tropících
pastorů. :

Což divu, že se říšská rada vůbec stala
komedií — „s panáčkama“,s loutkami, s pim
prlaty. Jenše se neví, kdo vlastně loutkou jest.
„Politik“ praví, že loutkou v rakou výstředních
— ba i wolfiánských — Němců je pan mi
nistr Kčrber. Poláci pak povídají, že pan mi

říšská rada pracovala, zatím však že sám
stále k tomu působí, aby provozovala „kome
die“ a tak se stsla nemožnon, by pak pomocí
S 14. ústavy říšské mohl vládnonti sám, aby
se stali loatkami — národové. — Nám Bezdá,
že je pravda obojí. .

Co pak se týká českého národa, tau je
obzvláště zapotřebí, aby on sám taky nebral
komedii. Až posnd mnoho a mnoho panáčků
a pimprlat vystoupilo na politické jeviště.
Přemnohojest u nás lidi, kteří jsou jen loutka
mi, s nimiž jejich zlé vášně a pak prospěch,
sláva a zisk hrají jako „majitel lontkového
divadla“ s panáčky. Kam jeto popotáhne, tam
jsou. Pak ovšem uení divu, že celou tu naši
lásku k české koruně svatováclavské mají ve
Vídni jen za komedii.

A proč jeme tak hluboko sklesli? Proto,
že, podobně jako v oné vei, věže z měst a
esad našich ještě vyčnívají, ale „kostel máme
pod semi“ — to jest: rozhodné vykonávání
náboženství, řízení se jeho zásadami, potlačo
vání osobních choutek a vášní silou s něho

Imserty se počítají levně.
Olnova vychásí v pdlek v poledne.

plynoucí, užívání jeho avětla ku klidnému a
správnému věcí a poměrů posuzování u nÁ8
na povrchu země skoro již není. Bohužel, že
to je právě cesta, která vede národ — „podBT

Dopis z Prahy.
v Praze, 28. února.

(Něco o hospodářských poměrech na Král. Vino
hradech. — Vyhověnístídnosti bratří Šimáčků proti
projektované stavbě synagogy — v Jerusalemské
ulicí. — Sjezd abiturientů králové hradeckého gy
mnasias let1971,1876a 1891v HradciKrálové.)

Poměrně dosti klidné přítomné pražské
poměry poněkud rozvlnily v tomto týdnu
konané volby do zastupitelstva obce Král.
Viuohradů. Členství v zastupitelství tom
stalo se jaksi dědičné a doživotní, následkem
čehož nakopily se na Vinohradech poměry,
jež dříve nebo pozdějise samý přirozenězříti.

vládnoucí pánové postavili na kandidátní listi
nu zase především sami sebe, proti čemuž ve
voličstvu vznikl rozhodný odpor, z něhož pa
trně vzroste eilná oposiční strana, ilž jest na
Vinohradech za nynějších poměrů nutně za
potřebí, aby zde dosavádními chybami v obecní
správě nepovstal těžký hospodářský poprask.

ospodářské poměry na Král. Vinohradech
jsou totiž nenejvýš choulostivé a slabé.

Na vinohradských domech a uemovi
tostech vázne obrovská suma 37,457758 korun
bypotekárních dlubů, jak poslední úřední sta
tistická data vykazují. Domů při této výši
dlohů bylo na Vinohradech 975, tak že prů

měrně připadá na každý 40.000 koran. Zedluhů těchto při 5'/%/, průměrné úrokové
míře musí vinohradští domácí páni zaplatiti
ročně 2.060.176 korun úroků. Daní pak platí
Vioohrady úhrnem 2,042.033 koran ročně, z če
hož domovní daň obnáší ročně 1.439.776 kor.,
při čemž sluší míti zřetel k tomu, že vcelé
dani nachází se pouze 640 domů, 416 jest“
daní prosto úplně a 96 částečně. Kdyby byly
domy v plné dani všechny, tak by hospodář
ský efekt Král. Vinohradů vykazoval pro je
jich majitele vlastně nula. Výnos činže celých
Vinohradů sjistěn jest v obnosu 5019016 ko
runách, tak že již za nynějších poměrů po
odečtení povinností plynoucích z dlubů a daní
v úbrna 4,102.209 zbývá vinobradským domá
cím pánům pouze 916.807 koran, z nichž musí

vybírati opravy a pojistky domovní a ostatnírůzné vydaje. Podletoho poměry jejich zrovna
růžovými nejsou a na Vinohradech takéžádní
boháči nebydlí, neboť dle úředních výkazů
obnáší zde daň z příjmů pouze 210.244 korun,
kdežto na Smíchově daň tato činí 799 743korun.

Proto masí býti přední starosti vínohradekých majitelů domů,aby si své existenční

podmínky udrželi. A podmínky ty jim mimoinohrady vydělají a vyslouží jejic nájemníci
s kruhů úřednických a živnostenských.. Proto
kdyby se měla v kruzích těchto zahnízditi
nespokojenost, k níž na radnici panující pá
nové neunavně plno příčin zavdávají a kdyby
na jiné straně v Praze náhle vznikl stavební
ruch a poskytoval nájemcům poněkud jen lepší
výhody, mohlo by z Vinohradů nastati bromadné
stěhování,.které by mělo pro vinohradské
domácí pány nezbytnou hospodářskou kata
strofu v zápětí. Kdyby nájemců na Král. Vi
nohradech ubývalo,klěsl by zde stavební úvěr,
znemožněno by bylo plucení úroků a hrozné
toho důsledky byly by jenom ovocem jednání
pánů na vinohradské radnici, kteří patrně
pejsou si vědomi vážné své zodpovědnosti a
nemají zdání o povážlivé hospodářeké situaci
spravovaného jimi města.

Osud Král. Vimohradů spočívá sa přítomné
doby a sa poměrů tam panujících v rukou obecné
representacekrál. hl. města Prahy. Kdyby tato



rychle se postarals o spojení mostemStarého

čsta8 nk kdybyna Letné podýorovala stavební roch, čímž by i asanované pátá
čtvrt zase olidněla, nepochybně posbylý b

Vinohrady rámem citelného [ooenca svýcnájemníků a celý řadu stavebních podnikatelů
tamních octla by se v nepřekonatelpých jim
fiuančpjcb nesnázích. .

Na tyto okolnosti se na vinohradské
radnici patrně zapomíná v bezdůvodné pýše,
která obyčejně předcházívá pád. Na Vinohra
dech dnes panující pánové nevidí před sebe
na tři leta napřed. — Pořád jenom blonznějí
o slavné pověsti skutečně u nás nevídaně
rychle vzrostlé své obce azapomínají, že ma
jitelé její domů ve své většině jsou po krk
v hospodářském nebezpečí, na něž německý a
židovský kapitál již dávno číhá, dobře prozí
raje všechny vinohradské slabé stránky a také
8 nimi počítaje, neboť si zde židé již předem
postavili v Rakousku největší synagogu a vy
mohli vyšší německé gymnasium.

Mlčeti o vinohradekých hospodářských
poměrech znamenalo bystrkati hlava do písku.

o
* +

Zajímavo jest, že pražským obecním
zastupitelstvem zamítnuté stížnosti, již nakla
datelé knih bratří Šimáčkovéproti stavbě ži
dovské synagogy v Jerusalemské ulici v Praze
výše podali, zemský výbor ve druhé instanci
vyhověl a tak obecní zastupitelstvo král. bl.
města Prahy zahanbil. Stížnosti té vyhověno
v zemském výboru hlasy mladočeskými, což
sluší konstatovati, poněvadž stížnost ta vé
pražském obecním zastupitelstvu byla zamítnu
ta pomocí hlasi staročeských, což jsme evé
doby na těchto místech rozhodně vytýkali.
Proto máme za svou povinnost dnes kouečný
výsledek této záležitosti se svým čtenářetvem
eděliti. Tím ovšem není řečeno, že židovská
eynagoga v Jerusalemské ulici státi nebude,
neboť neni pochybnosti o tom, že stavitelé
její nepoloží ruce v klín a že nepůjdou se
svou záležitosti výše. Věc ta tedy u konce neuí.

Rádi bychom zde učiili poklonu bratřím
Šimáčkům, že tak rozhodně v záležitosti této
zakročili. Avšak na těchto místech musíme se
toho zdržeti z toho důvodu, poněvadž pánové
v domě svém pronajali místnost p. Iškovi
a jeho ovečkám pro modlitebnu.

+ ..
Pro východní Čechy a pro Králové Hra

dec buďe zajisté zajímavou zpráva, že abi
turienti staroslavného gymnasia králové-hra
deckého z r. 1871, dále z r. 1876 a z r. 1881
hodlají v milém Hradci Králové běbem le
tošního roku pořádati společně najednou do
hromady jubilejní svůj sjezd dokončení gymna
sijních stadií. V Praze usazení příslušníci
ročníků těch již o uskutečnění toho začínají
rokovati. Umysl ten zajisté že bude po celém
Hradecka ve kruzích, jichž se týká radostně
se souhlasem přijat. Postup a další rozvoj
otázky této budeme dále sledovati.BOK

FEUILLETON.
Dojmy z cest.

plče Jonef Váňa.

VO.

Špilberk.
„Jet bolest slonpem dnlovým,
jímě čivot trvá.“

Jar. Vrchlický.

(Dokončení.)

Dne 18. července 1820 odevzdáno Špilberské
státní vězení z vojenské správy do civilní a roku
485 „bylo nynějším vladařem dócela zrušeno a

ze Špilberku udělána kasárna,
Koupili jsme si vstupenky a hlásíme se u

profousa. Ten na nás po vojensku zaškaredil
změřil od hlavy až k patě a když viděl, že jsme
jen dva k ničemu se neměl. Abychom prý počkali
až jich přijde víc. Ale já jako »smělý civila
neleknul se mračných pohledů p. profousa a bratr
jako ostará vojna« tím méně, Žádali jsme průvod
hned.

P. profous vida nezbytí komandovsl nám
tedy za průvodce jedau mladistvou oduož svého

Vojenského pokolení. Hošík vzal klíče a pochodeňa šli jsme,

Nejprve jsme navštívili kasematy na straně
východní tak zvaný Josefinský oddíl, Dés a hrůze
lomcovala námi v podzemních těch brlohách, kreré
by mnoho vypravovati uměly, kdyby mobly. A ne
vidíte nic než čtyři holé sklepní stěny. Všechno
jest pryč, jako by se ukrutnosť lidská sama nad

sebou stydila a své stopy na dobro vyhladila,
Mimo nějakého krubu neb řetězu neb výklenku
nevidíte nic než na stěně olejomalbu nešťastníka,

Politický přehled,
Říšské re Poslepgckýsněmgrng pracuje« statečné: minuléhotýdag konala Čtyři gc Due

se sebou, ve alředu, re čtvrtek, v pýlek j sobotu
V pátek projednala celé čtyři oávíby, aby po
krátké poměrně debatě jich pilnost zamítla.

Především dlužno jmepovsti návrh velikého
výzosmu hospodářského posl. Koftena ng zbudo
vání vodních drab, na prvním místě průplavu
dunajsko-vltavského a dunajsko oderského. Přes
Koftanovu řeč, hojnými daty doloženou a přes
přímluvu dra Šíleného, dra, Luegra, Formánka a
dra. Scheinera byla pilnost návrhu zamítnuta.
Také Poláci hlasovali proti návrhu. Osud Kafta
nova stihl i ostatní návrby.

Otázka neněmeckých interpelaci, jak se zdá,
bude pořád na deoním pořádku a brebě Wetter
nyní, kdy počal prakticky prováděti své rozhod
nutí, vidí, k jakým koncům dospěje. Z velikého
počtu českých interpelecí za posledních 14 dní
mohly v páteční schůzi přečteny býti pouze tři
v německém překladě. Ostatně leží patrně v re
dakci říšského zákonníka, která je má překládati.

Následující schůze měla býti teprve v úterý,
na návrh poslance Peechka odblasováca však již
na sobotu, Sněmovna rokovala v sobotu s vylou
čepím —veřejnosti! Tak zvaná »ligurianská in
terpelace=, kterou podali německo-radikální po
slanci Stein, Eisenkolb a soudruzi, bylu čtena
pouze ve schůzi důvěrné neboť byla plna haneb
ných útoků na katol. církev, avšak celá sněmovna,
vyjímajíc německé radikály, hlasovala pro její vy
loučení ze stenografického protokolu. SchOnere
rovci se v této schůzi otevřeně přiznali, že podá
váním interpelscí takových jim jde jedině o agi
taci ve prospěch hnutí »pryč od Říma«,ješ roz
dmýchávají z příčin politických a nikoli nábo
ženských. *

Úterní schůze byla již úplně ve znamení
obstrukce. Výkřiky, něm. radikálů, hrubé narážky,
podezřívání, vřava, — tak se pracuje ve prospěch
lidu. — Návrh posl. Šileného, ohledně starobního
a invalidního pojišťování nenalezl ohlasu, — Vůbec
zdá se, že se aní nebude moci přikročiti k opra
vdové práci. — Schůze středeční však vyvrcholila
v pravém buřičatví. Při řeči českého posl. Fresla
přistoupili »Všeněmci« k němu a chtěli jej vy
hoditi z parlamentu. Čeští poslanci ovšem tomu
zabránili načež strhla se pravá pranice. — Ho
diny ubíbsly — a nedocíleno ničeho, Nej'refnější
vylíčení dnešní situace spočívá ve slovech: Z ma
tek nad zmatek.

Úmorovka. Dne 26. února r. 1861 vydal
císař a král František Josef I. listinou z téhož
dne datovsno. ústavní zákony, kterými počal
v říši naší zase život parlamentární. +Unorovka«
slaví tedy své goleté jubileum. Únorová ústava
jest dílem Antonfna rytíře Schmerlinga, státního
ministra v kabinetu, jehož předsedou byl arci
vévoda Reiner a jež nastoupilo dne 4. února r.
1861. Z ministerstva tohoto žije dnes ještě goletý
Ignác Plenner, člen panské sněmovny.

Ze Srbska. O králi Alexandrovise vy
pravuje, že pozval k sobě nedávno členy skup
štiny (sněmu) a řekl jim,.by se postarali o to,
aby se Rakousko Ubersko při nákupu bojkotovalo.
Když mu poslanci odvětili, že to nejde, poněvadt

—ěj
kte ý ode sténal a strádal. Vše musí si doplniti
vaše fantasie a jen těžký vzduch jako olověná rosa
s hrobové, příšerné ticho dává vám cítiti hrůzu
těch strašných prostor.

A jdete z jedné cely do druhé a hoch vy
pravuje: »Zde byl vězněn František svob. pán z
Trencků, c. k. plukovník pandurů . ... . Zde Silvio
Pellico, věhlasný básník vlašský .. , Zde Václav
Babinský, hrozný náčelník loupežníků ... :

Divné myšlénky probíhají vám hlavou.
Opravdu prazvláštní trojice. Surový voják, ušlech
tilý básník a sprostý lupič. A všichní zde v te
mnotách hrobových strádali, každý. svým způso
bem a muky a vzdechy jejich přikryla bezohlednázemě.....

»Sem těmito dveřmi bývali vězňové vpou
štěni a odtud do svých cel rozváděni, aby nevě
děli, kde jsou«. — A hoch ukazuje na padací
dvéře ve stropě chodby, jež sem vedou z horního

„patra.
»Zde odseděla pro velezrádu desftiletý žalář

italská hraběnka Filangbierova a aby nemohla spáti,
měla nu rukou řetěz a stráž venku stojící každou
čtvrthodinu musila zatáhati . .. „«

Mráz vám chvěje všemi údy.
sZde císař Josef se dal na hodinu zavříti,

aby se přesvědčil, jak ubohým zajatým musí býtiu srdce...
A jdete krok za krokem tímto živým hro

bem a pomoíkem lidské bídy a ukrutnosti a jest
vám k zalkoutí. Studený pot vyráží vám na čele
a úzkosť svírá úadra. Kdyby byl Dante viděl Špil

er A jeho kasematy, byl by nepsal tvé peklo děsivěji,

Odtud šli jsme na jižní stranu do tak zva
ného Leopoldinského oddílu, kde byly hlavně
vězněny ženy. Žaláře ty už nejsou tak příšerně
strašné jako v oddílu Josefínskéma zdají se býti
větší a vzdušnější. Zde nalézá se mučírna s vyta

by oklo potag přihoditi, že by Rakousko
Upe rodicesrbskýmvýrobkům,cok
hy mělo ze následek velkoy bídu v Srbsku, safal

král Alerendr pěsti a vzkřikl: »Já to chci a
tgb jo musí býti l, — Srbětí mioistři se vespolek
prydce ve schůzi pohádal, še se král Alexandr
nesáčesnil pobřbu svého otce. Když bylo po
schůzi, sešli se dva minigtfi v Niši v hostiaci.
Netrvalo to dloubo a pustili ge do hádky. Z ne
nadání uchopil jeden z ministrů pohár a praštil
jim svého soudruha, ministra orby, do blavy.
(»Šlovenece.)

Macedanie. Orgán Macedonskéhokomitétu
*Reforma« ničím nezastrašen oblašuje v posled=
ním čísle, že v Macedonii ješté na jaře vypukne
povstání, jež bude snad nejkrvavějším, jaké kdy
Balkánský poloostrov viděl | Bulhaři jsou odbo=
dlsní podstonpití za osvobození Macedonie boj
Ba život a na smrt. — To jest odpovědí Mace
donského komitétu p. Zinovjevu a Rusku.

Válka jihoafrická. | Burští vůdcové
všechny krásné plány lorda Kitcbenera, které po
týdny připravoval, zase docela popletli. Již před
několika týdny, jak vykládá +Timese, rozdělil
anglický vrchní velitel své vojsko na 3A »sumo
statných« brigád, z nichž každá na uřčitém +kva
drátu« válečné šachovnice měla současně zakro
čovati vuvnitř i vně, na sever, jich, východ a
západe (III) Svým vpádem kapským Dewet od
vedl část sborů anglických a jejich operačních
skvadrátů«. Kitch ner se odebral do De Auru,
aby osobně řídil operace proti němu, Když mu
však tento jako obyčejně unikl vrátil se Pretorie,
kde ho bylo již potřebí. Burové vyvinují totiž
živou činnost v územích jihozápadně od Pretorie.
Lord Methuen měl s nimi v těchto místech větší
boj. Opětné se ukazaje, že to nejsou Angličané,
nýbrž Burové, kteří volí čas a místo srážek, čímž
všechny plány Kitchenerovy, ať sebe lépe připra
veny, v nivec přicházejí,

Událesti v Čímě. Maršál br. Waldersce
telegrafuje z Pekingu: Sbor Hoftmeistrův nastou
pil zpáteční pochod z Kuang Čangu do Paotingfu.
Ztráty Číňanů, kteří sbor v dobrém pořádku u
Kuangčengu napadli, obnášejí více než 300 mr
tvých. — Poprava čínského ministra kultu Čísi
ena a minisira spravedlnosti Hsuchengya byla vy
konána v úterý dne 26. února na tomtéž místě,
kde vloni stati byli dva hodnostáři čínští cizincům
přející; teké byli již sťati v Siganfu úředníci, na
jejichž popravé vyslanci trvali, Co se týče prince
Tuana, otce císařova, udržuje se pověst, že po
prava jeho bude míti za následek změnu v ná
slednictví. — Mata »kulturních« států tedy sc již
provádí. Dle plánů Viléma Maohomluvného by
ovšem byl zjednán »úplný pořádek“ kdyby celá
Čína byla pod záštitou piklbaubny.

Drobná obrana.

Svatá zpověď v parlnmentě. vEdrokykřičí naši liberalové na kněžstvo: „Neplette
náboženství do politiky“, ale my odpovídali:
„Nepleťtte politiku do náboženství“ a pak může
vám katolický kleras úplně bezstarostně po
nechati řízení politických záležitostí, Sarový
útok prušáckých agentů v parlamentě na svá
——ě——————

hovacím strojem. Trestoíku byly nejprve svázány
ruce, na záda staženy a hák od vytihovadla do
nch zavěšen. [ nohy nad kotaíky byly svázány a
zločinec strojem pozvednut. Když se vznášel ve
vzduchu, zavéšeno mu na nohy závaží nejprve 25
liberní a později 46 liberní. Tím klouby se vym
kly a svaly zpřetrhaly. A tento »něžný« polepšovací
a k vyznání nutící prostředek můžete obdivovati
zcela zachovalý i s tím závažím.

Oddechli jsme si z hloubi srdce, když ocitli
jsme se zase pod širým nebem, na němž slunce
se tak roztomile « vesele smálo, A skřivánek nad
námi v závratné výši trilkoval jakoby samou ra
dostí ze života srdéčko si vyzpívati chtěl, A vo
jáci po celém bradě klepali bluzy a pantalony
smáli se a žertovali a někteří docela si i pískali:
»Proč bychom se netěšili, netěšili. ...

Jeť bolesť sloupcem žulovým, jímž život trvá«
stále mi znělo v uších, když jsme odjížděli z Braa
k Macoše. Teprve zde v tom krásném listnatém
údolí eapoměli jsme trochu na hrůzy Špilberské
u Macocha se nám zdála docela i oztomilou ...

V Pardubicích rozloučili jsme se s bratrem
zase na rok. Já jel k Jaroměři za povinností a on
ještědomů k rodičům....

=Ty tuláku, nevíš kdy domůl« vítala ho stará
matka. Odaesl to za mne, nebot já vlastně byl
celého toho výletu původcem.

Nedivte se. Matky jsou matky, mají o své
syny strach a jako prostí lidé takovýmhle libůst
kám svých studovaných dětí nerozumí a nepřejí.

oJestli pak bych si nesed raději dotna ?=do
tvrzovala svůj úsudek . <...

sMatko drahá, máte pravdu, ale kdo za pecí
se dočkal šedé hlavy, polovičním zůstal člově
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městek starosty měste, Jaroslav Červený, továrník.
Mimotojednáno o sřízenípensijníhofondu úřednictva,

kterášto otázka ve správní radě rozluštěna býti má.
Místní odber Národní Jednoty Wo

verečeské pro Hradec Králové a okolí konal dne
8. února svou výroční valnou echůzi v místnostech
Besedy. Do výboru zvolení pp. MUDr. Leop. Batěk
předsedou, J. Janeček místopředsedou, J. E. Durchá
nek jednatelem, Aleš Andrýs pokladníkem, dále pp.

rof. K. Bruderbane, řid. J. Kulíř, Ot. Vojta, důchodní
C. Čamský a K. Halounek, ss náhradníky pp. Ja

vůrek a Ježek. Hevisory účtů: pp. JUDr. Kukla a
JUDr. Zimmer. Slavné právováreční měšťanstvo a slavný
záložní úvěrní ústav darovaly odboru po 10 korunách,
kteréšto dary výbor odboru s povinným díkem kvi
taje. Výbor odboru vděčně příjímá přečtěné české
knihy pro lidové knihovny, jakož i přečtěnéčasopisy.

Dar. K uctění památky své milené tetičky
slečny Marie Novotné v Golčově Jeníkově věnovala
20 korun pí. Zděnka Škvorová na vnitřní výzdobu
chrámu Páně u Panny Marie v Hradci Králové. Za
plať Pán Bůb]Postní kázání v Hradel Králové.
V pořádků postních kázání nastaly některé změny.
V chrámu ev. Ducha Láše se v pátek o půl 8. hod.
odpolední na místo bývalých nedělních řečí a ve
chrámu Panny Marie místo v pátek káže se v neděli
ve 4 bodiny odpoledne.

Konfiskace. Číslo 3. „Časových Úvah“,
jednající „O vládé židovatva“ bylo v celém svém ob
sahu konfiskováno na cákladě článku 487 tr. ř. c. k.
hejtmanetvím. Vydavatelstvo vydá v náhrada kon
fiskované brožury v nejbližších dnech jiný spisek „O
trestu smrti“ od J. Kousala.

Vyznamenání. Za prácea účastenstvíanepo
řádáním rakouskéhooddělení na světové výstavě pas
řížské vyznamenal císař mnoho pánů, mezi nimiž i ře
ditele odborné školy v Hradci Králové p. Lad. Hančla

rytířským křížem řádu Františka Josefa a et J.Dvořáka v Opočně řádem šelezné koruny II. třídy.
Blahopřejeme!

Na bojišti! krátohredeckém | močkalo
těchto dnů několik vyšších pruských důstojníků. Jedná
se prý o vystavění nového nádherného pomníku, který
by na české půdě hlásal slávu Pruska. Jest to přáním
císaře Viléma II.

Konkurs firmy A. Novotný v Tý
mišti. Opět jedna nadějná, česká firma, továrna na
koberce, p. A. Novotného v Týništi, proslulá zejména
svým vývozem na východ, podlehla konkurenci a cí
zími firmami a přivedena k úpadku. Paesiva její ob
náší 300.000 K.

Ta kořalka. „Jaký život takovásmrt“. Toť
přísloví, které se již často osvědčilo. Kdo by byl ne
znal v Domašíně rolníka J. Lepše, který považoval
kořalka za vrchol lidského blahobytu. Když býval
v „kuráži“ tu terdíval, že by nechtěl přijít do nebe,
kdyby tam nebyla kořalka. — A kořelka také způso
bila že klesal hloub a hloub, še bynul na duši i na
těle. Onehdy ubíraje se v nepříčetném stavu ze Skalk
k domova, klesl k zemi — a více novstal. Zmrzl.
Kolik výstračných příkladů podobných ještě musí ná
sledovati, než ti mnozí přátelé kořalky počnou vážně
o shoubných účincích alkoholu přemýšleti?

Podvodmice. Četnictvo pilněpátrá po 18leté
podvodníci Albině Faltusové z Kyšperka, která na
vštěvuje různé vesnice a vykládá, že uprchla z klá
štera, že nemá peněz na cestu k domovu atd. Vylá
kala jiš přes 200 korun od lehkověrných občanů a
dosud vzdor pátrání četnictva své řemeslo pro
vádí. Nyní se nám oznamuje z Chocně: V restauraci
zdejšího nádraží seděla v pondělí dáma, černě oble
čená, která ei stěžovala Spolucestujícím, še nemá
peněz na další cestu — že jede z kláštera domů, do
Olomouce. Jeden starý pán ji dal 6 zl. a vyžádal si
aby ma sdělila jméno svých rodičů. Když udala, že
její otec jest majitelem realit a jmenuje ae Beneš

ešel onen pán na telegrafní úřad, chtěje si zskati
jistota. Netrvalo to dlouho a z Olomouce došla
správa, že majitel realit jménem Beneš v Olomouci
neexistuje. — ky pán sháněl ae po „jeptišce“
ale té jiš zde nevylo. Tušila asi něco podezřelého —
a proto zmizela, aniž se ví kam. Není asi pochyby
že podrodnicí ton byla Faltusová,

Na stavbu kostela v Jemíkovicích
laskavě přispěli: Vldp. Ignác Horký, děkan ve vý
elnžbě v Heřmanovém Městci 6 K, vldp. Jonef Uhííř,
farář v Skuhrově v Habru 10 K, pí. Anna Rettorá,
choť přednosty dráhy v Chlamci 10 K, vldp. Jan
Macháček, farář ve výslužbě v Proseči 2 K, vldp. Jan
Fr. Seidl, farář v Černilově 10 K, vldp. Tomáš Pra
sík, farář v Dolních Břežanech 2 K, cíp. Alois Vo
bejda-Prosečský, redaktor „Obnovy“ 2 K, úhrnem 43
K. Všem šlechetným dárcům vzdávají se vřelé díky. O

dalšípříspěvky prosí Ford. Hanonsek, děkan v Třebechovicích.

Vystěhovalel z kraje Katnohorskéhoa
Chrndimského, kteří na podzim minulého roku se
odstěhovali do Ameriky, většivou do státu Nebrasky,
zaslali redakcí t. I. dopis uásledujícího znění: Vele
ctěný pane redaktore! Od těch dob co jeme opustili
svoji vlasť, často jeme si vzpoměli na „Obnovu“,
kterou jeme tak rádi čítávali. Nikdy nesapomenem
na obssh překrásných článků úrodních, o nichů si
často povídáme a ačkoliv žijeme jiš v jiných pomě
rech, přec tanou nám na mysli ustavičně ty boje a
zápasy, které aa v naši vlasti odehrály a k jich od
stranění „Obuova“ všdy pracovala. Odbíráme zde
aice výborný český časopis „Národ“, který vychází
v Chicaga, a v němž dasto se shledáváme s články,
které z „Obnovy“ jsou otisknuty, proto ale přece
jeme se odhodlali „Obnova“ dále odbírati. Račte nám
zasýlati 10 ex. každého čísla. Může býti, že brzy re
počet ten zvýší, Pozdravajeme Vás atd. — Dopis
tento jest opět důkazem, jaké oblibě se list náš těší,
a že více a více so rozšiřuje.

Spoř. a zálož. spolek v Červ. Peč
kách vykazuje ea uplynulý rok peněžní obrat
451.877 K 29 h. Čístého zisku bylo 467 K 27 h. Při
hlížíme-li k té okolnosti že apolek tento začal s ne

patrných tředků působiti, to jest zajlaté zjevem

podn to te ji dnesmůževy taksnaě.Dým

5.—10. běsena ctibod. 00. řádu
Dominike.

Z Heřmanic m. Labem uJaroměře.Od
druhé neděle postní aš do třetí bude so u nás konsti
avatá miesie. Budou denně tři kánání a sice ráno a
večer vědy o sedmé hodině pro všecky a odpoledne
o drahé hodině pro jednotlivé stavy. Dne 10. března
bude avécen missionární kříž,

Umartí. Skutečský rodák dr. J. Melichar, o
jehož příkladném působení na poli národním jsme
svého času v „Obnově“ uveřejnili dlouhý článek,
semřel dne 265. t. m. v Křišanově na Moravě ve
stáří 00 let.

V Bohozné zomřel dno 28. února mladý
koše, vip. Josef Lupoměský, kaplan v Pecce, chrlením
krve. Vysvěcen byl r. 1808, a v osadě kde působil
získal si veliké obliby. Byl to kněz velice nadaný a
činný, od něhož se dalo mnoho očekávati. I kdyd
cítil, še mu sil ubývá, če rákeřnická nemoc podko
pává mu kořeny živote, přeo ještě horlivě vykonával
své povinnosti — až konečně před krátkou dobou
musel přec ulebnoati. — Bohužel, v poslední době,
kdy avláště jest potřebí horlivých, mladších kněží
odchází jedna nadějná síla zs drahou. Vip. Paulus,
Slonek — a nyní Lupoměský. Co to stojí píle, práre
a strádání, neš stndie se ukončí a pak, když mladý
kněz chce odměniti svým rodičům, kteří snad pro
něho vše obětovali aby svého cíle dosáhnul, tu jejich
lasku a strádání, když ss má státi jich oporou v

B — jit umírá na brázdě, kterou započal.—. p
Z Člhoště u Ledče m. Sáz. Některé

lokálky ze zdejší obce, které se v poslední
době v „Obnově“ vyskytly, nadaly zdejším
protestantům dobřespátí a proto vydali zvláštní
brožaru pod názvem: „Před sto lety a nyní“.
Obrana evanj. filos. sboru augep. vyzvání v Či
hošti proti „Obnově“ atd. — Jest to celkem
snůška pezvýznamných frásl, které již často
byly vyvráceny — s proto netřeba ještě jednoa
se o tom zmiňovati. — Vldp. farář čihošťský,
který jest v brožuře té vyzván aby odpověděl,
zasýlá nám zpráva, kterou ochotně otiskujeme:
„Není mým úmyslem na lží v brožuře obsa
žené obšírně odpověděti; poukazaji jen na
spisy J. M. ndp. biskupa králové-hradeckého
— a na spisy Lenzovy — v nichž jest vyvrá
ceno vše to, co se v brožuře té katolíkům vy
týká. — Ale na některé body přec odpovídám.
— Kdyby enad byla „Obnova“ o protestantech
zdejších uveřejnila něco nesprávného, jistě by
byli použili $ 19. tisk. zák. a zaslali by opra
vu, což by jim přišlo jistě laciněji než vydání
brožur. — V brožuře jest zmínka o „dp. du
chovnítmu správci Michnovi z Opatovic“ —
který prý jednou stoJoval s biskupem „od
Háj“. Zdejší protestanté patrně tím chtějí za
tajit, že se zmíněný Michna vědy podepisoval
„pastor“ a nikdy se nechtěl nechat titalovat
farářem, nebot byl na jméno pastor opravdu
hrdým. Také jeho nástupcové Alexandr Anda
házy a Prokop Krištůfek se nazývali pastory
— ule to páni protestanté,jakz brožary jasně
vysvítá, považují dnes sa urášku. — Také jmé
no „protestant“ dali si stoupenci Lutherovi
sami r. 1529 když protestovali proti sněmu
ve Spyru. Ale i to v brožuře se povašuje sa
urášku! V brožuře jest zmínka o spolku sv.
Bonifacia, jehož účelem jest posýlati peníze
na sv. missie do krajin pohanských — ale to

Sv. unlssle vHašvčereí odbýváránabude od
s .

netvrdili, že pemíse ty jdou do Čech! — Rami
se ale přiznávají, že berou podporu od spolku
Gnatava Adolfa, který zase dostává peníze od
Prošáků — a co jest Prušáků hlavní snahou,
jest dnes na bíledni. — Ejhle, kde jest ta ná

rodnost — to vlastenectvíl Kdy pastoří vybízejí veřejně katol. lid, aby odpadl od římsko
katol. církve, — to jest ovšem i zdejším pp.
protestantům milé. Kdyby to tak ale učinil
kněz katolický I

Co se týče nušich místních poměrů, o
kterých byla tu a tam zmínka v „Obnově“
— tu chci jenom eděliti krátce:

„ V protestantském řízení obecním v Či
hošti objevily ee nepořádky. To dnes u nás
každý ví. — Sesazený starosta Josef Halama,
z Do). Prosičák byl dán „do pense“ — ale
„pravdymilovní“ páni protestanté ho prohlásili
„sa mrtvého“. V brožuře jest také zmínka o „avě
cení“ pastorny, o čemž „Obnova“ svého časn
přinesla zprávu; —když šli katolíci z kostela
o půl 11 hod. dop., bnul se protestantský prů
vod k pastorně. — Ovšem přátelé „čistého
evanjelia“ si myelili že katolíkům přitom —
pukne žluč. Ale zmýlili se. — Když bylo
v katol. kostele požehnání, tančila prot. mlá
dež v hospodě nedaleko kat. kostela —a když
jeden občan jim připomenul, aby posečkali,
tu hrubé nadávky 8e jen na katolíky sypaly.

— Toť ovšem ovoce výchovy dvojotihodnéhopana pastora. Kurator F. L z Vlkanova poslal
mi vyhrůžné psaní, ovšem anonymní, ač se
přec dokázalo, že to byl on. — Stalo sa jiš
panu pastorovi něco podobného od katolíků?
— Konečně, jak „ušlechtilým“ způsobem se
brožury zmíněné rozšiřají. Připevňují se na
kliky, rozhazují po domech, po dvorech, jen

aby katolíci čili jejich Ukvár, blbý pseflet

plný překracování a lží, lo u nás kašdý poobné hanebné jednání musí odsoudit. Tímto
si vystavili protestanté zdejší pravé vysvědčení,
na kteréhrdí býti nemusejí.—P. Langr,farář.

Z Proseče. Naši dobrodinečkovés orange
Jlokého tábora by nás nejraději samou svobodomysl
ností pohltili. Jest jich nice jen 265 proti 830 nás,
katolíků, ale tufí se dost, a kdež nemohou nic prav
dívého vyalíditi, nerospakojí se ani dost málo sáhnouti
třeba k brabé lži. Tak v předposledním čísle „Č. De

mokracie“ dal se Spát slyšetí dobře známý prosečskýšířitel evangelické láskytakto: „Uvádí se na paměť
stoupencům naším, že o plesu dělnictva obuvnického
odbývaném dne 10. £. m. v místností p. V. Petra, týš'
dopustil ae proti stavu našemu sprostých urádek:;
vyjádřil se, če o naši návětěru nestojí. Neodporaču
jeme ho obtěžovatí našimi penězi.“ Naproti tomu
oznamujeme nejširší veřejnosti, še u p. Petra vůbec
šádný obuvnický ples se sni neodbýval, a de
týž p. hostinský nejen Ze nikdy nic neslušného o p.
+. ctěném dělniotvu obuvnickém nemluvil, ale neopel
ke všem pp. hostům svým úslažný a vždy uctivým jest
a še zpráva tato joví jen špatně tajenou sáviaf, le
hostinec zmíněný těší se návštěvě obecenatra, a boh

dái nadále těšití bade. Upozorňujemep.přese sbyjen klidně metl před svým prahem, smetí má dost.
Z Jičíma. (Obdržel milost.) Císař prominol

25 trostancům zbytek trestu, Z těch připadá na nědalekou trestnici kartouskou jeden. Tentoamnesto

ven jmenuje se František Schůfer, jest 42 roků stár,příslašný do Heineradorfu, okres frýdlandský. Byl po
rotou libereckou v roce 1899 odaouzen za zločin téd
kóho uškození na těle k osmnáctiměsíčnímu daláři.
Následkem podaného odvolání co do výše trestu atát
ním zastupitelstvím liberechým zvýšil vtohní zemský
soud v Praze odeonzenci trest ten na tři roky. K vy
trpění jeho dopraven byl do trestnice v Kartoasích.
Zde pobyl ne celé dva roky. V době té pracoval
v růsných dílnách trostnice a uspořil sobě s výdělku

55 kor. 70 bh. Óbnos tento br mu při prapaštěnís vazby vyplacen. Z Kartouz odebralse pěšky do Ji
čína a odtod odejel drahou do své domovské obce,

Z Jičína. V tyto dny hojně objevují se
v Jičíně a v okolínabídk kuponů svláštního druhu.
Hodinářská firma švýcarská pod heslem „Glůck auf“
prodává „dobírkou“ po 5 kuponech za 6 K. Kdo uá
silkn přijme, je nucen odprodati mapoňjeden kupon,
Dle toho kolik prodá kuponů, dostane hodiny (visaci
neb kapesní) neb poaze řetízek. Každý majitel ku
ponů rád dá kupon zdarma, zaváže-li se odběratel

tijmouti „dobírkou poštovní“ za 6 K nových pkuponů. Kdo neodprodá žádný kupon, stratí 6 Ka
poštovné. Kdo prodává (neb rozdává) kupony, stává
se agentem firmy cizí a nutí se aby i jiní jimi se
stali. Trpí tím domácí průmysla mnohý připraví se
o slušnou částku. Nabídka i kupony jsou německé,

Z Krkomoší. Krutá zima,ješ hory vysokou
vratvou sněhu pokryle, vyžádala si mnohou oběť,
Nezmiňujeme se o střeštěných „sportamanech,“ kteří
v úbora salonních turistů na Sněžku se odvašují —
komu není rady tomu není pomoci. Ve Vrajtu však sníh
ze střechy se sypající sabil muše, kolem jdoucího. —
Z Maršova jely minulý týden 2 povozy « pivovaru do
Velké Úpy. Kočímu na sadních saních epadla ruka
vice, nabnul se pro ni, dostal převahu, a zřítil as
s povolivším sněhem s vysokého náspu do Úpy. Vo

lání jeho„ření kočí neslyšel, a spřežení jelo samodál. Promočenýkočí vylez) s nadlidskon námahou na

silnici. Údy měl tak skřehlé, že jen po čtyroch k azi
čtvrt hod. vzdálsné „Kreuzechůnke“ dolezl, kde mu
první pomoo poskytnuta. Ubodákoví budou mneet obě
ruce a nohy býti odňaty. :

V Pardabicích bylo letos 23 plesů. To
zajisté již stačí. „Pernětýn“ pod čarou uveřejňuje
masopustní paběrky. Vtipně navrhuje aby te také
řádal ples „berníko úředu“ U kasy by semohly
vybírat hned zastaralé resty: Exekutoři samo sebouse
rozumí,by —uváděli. — Takovýples ovšem Pardabice
ještě neviděly,—Také činí zmínkuo plesn pardubických
redaktorů. Je jich tam sice dosti — ale kdyby
chtěli míti „nabito“ (totiš v aále), mohli by si po
svat svó abonenty, kteří jim správně každé čtertletí“
pootivě — zůstanou dlušní. — Ale deficit by snad
nebyl. Pan Hajn ten by zajisté na to vénoval celou

bednu —vrácených čísel své „Osvěty.“ A to by jistěo.

Z Kolína se námpíše: Podivnédojmyzmocžují se pozorovatele, přijdo-lína zdejší nádraší; skoro
to vypadá, jako bychom byli v Aši, neb v některém
poněmčelém městě. — Př:jdeme do restaurace — a
sklepník napřed přivítá německy. Dáte mu českou od
pověď, podívá se dříve na Vás jakoi uštěpnčně — než
žádanou věc přinese. Zeptáte-li ae česky některého že
Jesničního uřízouce, kdy odjíšdí vlak a p. baď pokrčí
rameny, jakoby vůbec česky nerozuměl — a nebo
mrsuté zamumlé několik slov, jímě snad ani on cám
nerozumí. — Paal jeem v restauraci několik pohledo
vých lístků ; sotva jsem vyšel ven již mne obklíčilo
několik mladíků, kteří se ochotně nabízeli, že dají
Matky ty do schránky. — „Neliňte tak," varoval mne
jeden pán, který se mnou jel, „nebo ti lidé jen proto
se nabízejí, aby lístky i ze známkami si pomechali,
známky odlepili — a pak zase cestujícímprodali. “—
Jedna utařena tlačila se k pokladně. Patrně myalela,
že snad jiš zmešká vlek. Náhle ji upadl ranec, který
držela v rukou, což přimělo konduktéra blíže stojícího
k výroku: Babo jdou si se svým rancem do „abortu“
když neuměj se u pokladny způsobně chorat.“ — Divíme
se, že kolínské časopisy, které přec každý klep ko
línský otiskují, těchto a snad mnohých jiných obrá
zků si nevšímnou!

Z Želkovie u Hořic.Skvělýpříklad přísně
a lásky ku škole podalo sdrnžení sousedů a mládenců
v Želkovicích věnujíc čistý výnos plesn dne 17 t. m.

pořádaného a znamenitě se vydařivšího v obnosu 50orun škole zdejší na zakoupení pomůcek školních a
knih do knihovny žákovské. Správa školy vedává
všem, kteří o zdar plesu se přičinili, nelíčený, vřelý dík.

*Z Malešova se nám píše: Bůh činí počasí
a lidé kalendáře! A byl by toho skutečně plný ka



lendář,kdybyjeme začalí vovat buedod prvo

pít covšeckou na spkrob onenpán,kterýsenám přistěhoval s bojiště Bádovského. Všecko mé
však nl koneo: Peruna v Rusku odvleklí do Něvy
ma koňském ocase, Benedekova sláva akončila u S4
dové a náš hrdina, ač dlouho se oháněl hromem a
bleskem a mnoho, přemnoho sla způsobil po našem
okrese, skončil svoji sláva na silnicích pod Vysokou,
brknnv tam přes 885 hromádek štěrkua stratil tam
-oslou svoji armádu aš na jediného prý svého adju
tanta odkudsí s Db. Jak to přišlo? Povíme! Bone

-deka mělo prý vojsko velice rádo, ale on jea špatným
strategem, proto probrál. Náš hrdina byl až moc do

brým atrategem, ale lidé, — ti se ko jen báli, sprojohned po prrním malheuro, celé jeho vojsko vzalo do
saječích s on také prohráli Alehrdina je hrdina!
štáb pryč, vojeko pryč, ale on komanda se nevzdal.
Teď komenduje u nás
Hci — podílníky honu! Ale i v tom má smůlu: ně
kteří nechtějí a nechtějí jíti pro peníze = honitby a
musí jim je policajt rosnášet; jiným ae to zdá málo;
sase jiní říkají, še je nějaký zbyteček z minulých dvou
let, tak asi 12 korunek a 76 haléřku také k rozdě
lení, — a ještě jíní tvrdí dokonce, že to patří, totiž
to rozdělování „hosenfotrovi“ a ne jemu. A tak to na
tom světě chodí, tak ze trestá nadutost, tak se trestá
pýcha samal Jednomu chtěl nastrčit larva epangro
tovaného „Oberforsta,“ drabému starostovi z Kf, pod
etrkoval alebikář, chtěl jejučit slabikovat, s sám, sám
končí svoji karieru — jako jenerál bez armádyl Sic
transit gloria mundi!

Z Chlumee m. C. (Volbydo městskéspo
řitelny.) Máme ještě v živé paměti následující událost:
Tenkrát, když Němcidemonstracemi, někde i krvavými,
hleděli živel český v menšinách potlačit, bylo to po
pádu ministerstva Badeniho, národ český byl nesmírně

pobonřen a dával své nevoli průchod dovoleným | neovoleným způsobem. Zpívaly se národní planě,
vytlouklo se sem tam nějaké okno a nosily se národní

aky. To také dělo se u nás. Ale červenobílá barva
na Němce a na žida je jako červený šátex na kro
cana. Když židé nemohli se jiným spůsobem na českém
obyvatelstva města Chlumce „oděkodnit“, udali u
bejtmanství učitelstvo, že trpí školním dětem národ
nostní odznaky. A nic to nebylo, sem tam nějaký
kousek stužky. Ale byly to jen případy ojedinělé, ve
kterých učitelé, kdyš na to přišli, dítěvyzvali, by to

. odlošilo. — Kdyby tak se daly spočítat ty odznaky
německé i všeněmecké, s kterými děti německých škol
veřejně vyrakujíl — Schválně tehdy přijel bývalý
okresní šk. inspektor do Chlumce na vyšetřování pro
to udání na učiteletvo od židů učiněné Běda učiteli,
kdyby se bylo o něm dokázalo, še takovou červeno
bílou pentlička dítěti atrpěl! Jistě by bylo chléb při

-šell A nenteklo od těch dob mnohy vody a titéž uči
telé, kterým židé tak pěkně nadrobili, nejen při obec
ních volbách spojili se se židy a jako jeden šik hla
sovali proti jádru občanetva, nejen že demonstrativně
jako na potapu katoliciamu súčastnili se t. zv. svě

-cení židovské synagogy, kdež ředitel kůru katol. ko
stela na školní harmonium epěvy doprovázel, (— spí
vala se takó prý píseň „šmah Iernel“; zpívá se jako
„bere šit bará . . .“) U nás, když je na náměstí dům
na prodej, koupí jej žid. Křesťanébrey budou v Chlamci

- existovat jako néjemníci nebo baráčníci; „bere šit bára“
— nejen to tedy učinili naši národní učitelé, ale dílo

- evó koranovali tím, še do výboru městské apořitelny

volili Boce pivovaru, který teprve před několikaléty do Chlumcese přistěhoval — žida Bondyho
„proti starousodlémua křesťanu, inženýra a
továrníka Macháčkovi. A chceteznáti ty dva
vlastenecké učitele? No neměli bychom to povídat,
ono je to bude mrzet, ale když to už je pravda,
tak tedy jsou to řiditel škol p. Proobázka a regen
schori p. učitel Klenka, Že ovšem občanstvo je proti
učitelstva znova velice rozezleno, Ise si pomyaliti. Či

„bylo to © vděčnosti p. Bondymu, že po svém synáčkovi
posílá p.učitelům <? Pan regenschori jej první

- čte. Jak pak na? Bývají tam skoro vesměs židovské
inseráty, také konkurwy na místa rabínů. Snad napo

„sledy abledáme v „ase“ vypsání konkursu místa re
: genechoriho v některé šidovské synagoze? No, s Pá

nem Bohem! — Potom byla volba předetavenatva spo
. řitelny. Tu povatal p. Kozelka a do nebe vynášel do

suvádního předsedu p. Dolešálka, jak svědomitě pra
coval, jských zásluh ei vydobyl atd. Každý tedy oče
kávsl, že po tomto magnifikat navrhne p. Kozelka za
předsedu zase p. Doležálka, Ale kde! „A tedy pánové

28 předsedu spořitelny navrhuji sebe“ zněl návrh £Koselkůvi“ Nechcete tomu věřit? O přijeďte jen do
Chlumce a uvidíte jak to tady sokéme. Nadarmoze
neříká „v staroslavném městě Chlamci“. — —

Z Vrchlabí. — Zdejšíkněšířádusv. Augu
„stine přiznali při ečítání lidu českou obcovací řeč.
"Dle náhledu slavné městské rady nebudou po tomto
-činn více ato na mysl německých dětí, jež vyučají
„svatému náboženství, blahodárně působit, Tento ná

-hled zdejších Wolfiánů přijalo, jak se zdá, za můj.k. okresní hejtmanství, jehož správou ne zde v
nově velice krásně prušáctví a luteránatví rotvijí. Celá
věc udána veleslarné c. k. zemské školní radě v Praze
a ta prý stojí proto, aby tito Češi německéděti ne

"vyučovali a držíse tedy, jak patrno, náhledu, že ns
německé děti v Hakonska může zdárně působiti jen
Němec ducha wolfiánského. My však tuto nejnovější

paedagogika pochopiti nemůžeme. Nám by sezdálo,fe německé děti mají si větípiti křesťanskou zásada
v katechismu obsaženou, že bližním jejich jest každý
člověk třebas to byl i „Techeche“. Takynebudeme
moci pochopiti tuto rakouskou politiku pana místo

držitele, který by naléháním na odatranění českýchkatechetů ze škol vrchlabských přispíval k hlubšímu
zakořenění prošáckého smýšlení v útlých erdcích mlá
deže. Škoda jen, fe se německých kněží nedostává,

jelikož přese všecku snabu rozhodujících krahů círevních, skoro nikdo z Němců do semináře nejde. A
šak by taky šel, kdyš se takové potupy katolického
náboženství a protestantské štvanice obzvláště mezi
Němci trpí, ba i tejně podporojí. Ne aby čeští kněží
nevyučovali, toho není ve Vroblabí zapotřebí, ale ab
jiný okresní hejtman tam přišel, toho je zapotřebí.
A zůstane-li tam dosavádní, tak by pana místodrái

tele vrohlabští a vůkolní u bejtmanství Čechové pro

sil, by pane hejtmanovi nařídil, ab el pří úředníchfankcich na blava da! praskou piklhaubnu, aby dle
jistého přísloví oo na srdci bylo i na hlavě a aby
český císaři pánu a rakouskému státa věrný lid věděl,
komu vlastně na Rakouska záleží. Snad by tskó ne
Bkodilo, aby se pan bejtman šel v té piklhaubně před
staví do Vídně, aby i tam, je-li ještě možno, otevřeli
oči s ali, še tím ostavičným hejčkáním Néěmoůa
pronásledováním Čecbů pracuje se proto, aby se pod
piklbanbnu dostala i sama Vídeň.

Různé zprávy.
Lurdy r. 1900. Dieposledníchvykazůpři

jelo vloni do Lard 147 poutních vlsků. Svaté svátosti
přijalo 390.600 osob, měl svatých 25.350 slouženo. Vloui
byli v Lurdech čtyří kardinálové a 80 bivkapů.

„Pryč ed Říma.“ Importoraník nám páni
pastoři, místo co by doma v říši kázali „novým po
hanům“ mezi svými soavěroi, aneb šli k ubobým di
vochům do Afriky či Australie, loví kal avých štvanio
mezi katolíky. Nemajína tom dosti, že smějí kázati
ve školách katol. obof, v „Tornhallech“, po hospodách
nýbrž navštěvují i katol. rodiny, kde náhodou, či
schválně protestantský dělník neb dělnice bydlí. Tem
pak večer „Čisté“ ovangelinm vykládají, a jsouce
hladcí jako úhoři, při lhostejnosti mnohých katolíků,
sem tam nějakou padanku uloví, Vzpomeneme-lí na
případ Wechselburský a na Štvanici saských proto
stantů proti princi Maxovi musíme se diviti, kde bé
řou páni pastofi tolik drzosti, když si za hranicemi
na útisky „ubohých protestantů“ vRakonsích stěžují.
Krokodilí ulzy tam prolérají — dávajíce si je němec
kými markami platiti,

Pozornkhodný zjev. ObuvníkVultar
u Břeclavi stál onehdy před soudem, aby se zodpo
vídal ze aločina urážky náboženství. Bylo to každému
divným, neboť Valtar chodil pilně do kostela, zúča
stňoval se poutních procesí — a činil dojem člověka
zbožného. — Když ma byl přečtěn spie oběalovací,
— tu podrážděně odpověděl: „Když může každý žid
a socialista náboženství naše tupiti — a slavné
úřady to trpí, zkusil jsem to také já, abych se pře
svědčil, zdali to jest jedno, jestti já jako chudý ře
meslník a katolík mohu ei to dovoliti, co si dovolí
ku př. šid — továrník Strakoš v Brně. Já nejsem
nepřítelelem náboženství — ale dovolil jsem si tuto
zkoušku, abych věděl jak vypadá spravedlnost a jaké
jsou na urážka náboženství paragrafy“ — — Ryl
odsouzen na tři neděle do vězení. Když ma to bylo
oznámeno řekl klidně: Nyní to vím — — —“ K tomu
poznámek netřeba.

Neobyčejmá píle. PolskýspisovatelIgnác
Krazsewski psával denně 12 hodin. Za 50 let napsal
188.277 stran, totiž 11.768 tiskových archů se 6 mi
liony 680.069 řádky a 290 miliony 946.680 písmenami.
Kolik kdo ze schopnějších napíše řádků pro krajinský
list? Ale chcetam míti zprávy z kraje.

Jinde a u más. Dio statistickýchvýkazů
shledáváme, še za minulý rok narodilo se v Čechách
ze všech minalých let nejvíce nemanželskýchdětí. —
Kolik nbohých obětí trpí za hřích otcův, jak mnoho
bídy, strádání a hanby se tím šíří. — A přec ničeho
se neděje, aby se tato morová nákaza nešířila. —
V Americe jest tomu jinak. V posledním čísle čas.
„Národ“ čteme: Soudce Foster v Cbicagu odsuzoval
28letého krejč. pomocníka který svedl 17letou dívku
A. Močníkovou a pak ji odvedl do domu hanby. —
Když obhájce se přimlouval o mírný trest, tu soudce
pravil: „Žádná milontavůdcům mladých dívek, žádná
milost, neboť též oni neměli pro oběti, které uvedli
do života hanby, žádné milosti.“ A mladík odsouten
byl na 10 let do žaláře.“

Kenfiskáce. „BrněnskýDrak“ list antise
mitský byl nyní jiš pětkrát po sobě konfiskován.
Inu ovšem, víme proč — — —

Úkaz doby. V neděli dne 17. t. měs. bylo
v Morav. Ostravě 40 křtů, Z dětí, které se narodily
bylo 38 nemanželských., :

-Kde chrání — Rakousko? Vrakouské
armádě jest všech Slovanů 430.583, Maďarů a Němců
49.4641 A tu ještě natno uvášiti, jak se na vojně po
čítá a de všechno české důstojnictvo, s mužstva pak
každý, kdo umí trochu německy neb maďarsky, vřadí
ee mesi Němce a Maďary. .

Vzoršaloby pre urášku ma cíl.Sdělaje se nám opis šaloby, jíš jistý starosta podal pro
urášku na cti na jistého souseda své obce. Zní: „Mi
losfpane okresní úřadeco sonde!l Já nížepsaný V ....
P... ., představenstvo obce D.... . pod Nečís. —
jak následuje vůbec známost činím totié: Roku přišlo
c. k. četnictvo k tamnímu předetavenatvu totiž ke mně,
řkouce silným s ohromným hlasem, še pod Ne č. 11.
murika totič hudba nedovoleným způsobem totiš bez
cedulky se drší, řkouce, aby slavné předetavenstvo
takovou zamezilo. Představenstvo, totiž já, vzalo ka
zajku a hůl a šlo N* totiž číslo 11. řkouce do dveří
nilným hlasem: „Holt pánové, dosti“ Na to vystoupil
J..N.... na stůl, řeklslavnémupředstavenstva
totiš mně: „p. . . ©“ —totiž já: Slavné předsta
venstvo na to dostalo vztek, chytlo hůl a udeřilo.aN... a načežJ..N.... ohytlslavné
předatavenatvo, totiž mne za krk a praštil se mnou
o kamna a dal mně 2 facky, ulavnému představenstvu,
toti mně a tuhle ta samazaná kasajka a bůlco pří
loha.— VD... dne . „'N.N., představenstvoobce.“

Nové družstvo hospodářské utrořilo
se v Hustopečích na Moravě s názvem: Drnžstvo „Ho
spodář,“ zasýlatelský závod v Hustopečích n Hranic,
zapsané společenstvo s ručením obmezeným. Dražatvo
koupilo tamní známý závod zasýlateleký a prodává
mimo kosy, brousky garbozandové srpy atd. veškeré
potřeby hoapodářeké. Českýkřesťanský a mnohoslibný
podnik tento zaslouží zajisté pozornosti.

Vyhověli alf „Gazetadi Venezia“ uveřej
ňuje tuto výměnudopisů: Veronský malíř Dall' Oca

Bianza dostal od terstského jednoho mecenáše tento
zajímavý list: „Terat, 12. ledna, Ctěný panel Rád
bych Vás prosil o nějakou laskavost a doufám, že
mi mou smělost odpustíte. Čínímei sbírku malova
ných pohlednic a velmi by mně lichotilo, kdybyste
mně takovou pohlednici vlastní rukou malovanou
poslal. Bude to jistě nejcennější exemplář mojí sbírky
a budu moci říci, že jste byl mezi prvními, kteří
mne tímto způsobem chtěli poctiti, V pevné důvěře,
že obdrším, zač šádám, snamenám se atd.“ — Malíř
udpověděl: „Verona, %1.ledna. Ctěný pane! Rád bych
Vás prosil o nějakou laskavost a doufám že mi mou
amělost odpustíte. Činímai sbírku bankovek po tielci
franků a velmi by mně lichotilo, kdybyste mně ta
kovou bankovku poslal. Bude to jistě nejcennější ti
sícová bankovka mojí sbírky a budu moci říci, že
jste byl mezi prvními, kteří mne tímto způsobem
chtěli poctiti. V pevnédůvěře atd. — Bohužel nedo
vídáme se, zda obě sbírky patřičnými exempláry byly
obobaceny.

Křesťansko-demokr. spolky. DieEn
cykliky sv. Otce z 18. ledna t, r. v níž sv, Otec místo
názva „křeať. socialní“ odporačuje název „křesť. de
mokratický“, — odhodlalo se několik křesť.soc, spolků
v Čechách pozměniti své jméno ve amyslu Encykliky té.

Ústřední jednota českých hospod.
společemstev v království českémvydala zprávu
o své činnosti za splynulý rok. Jednota čítá 279 činných

EPOpčenetov Baifeisenových. Příjmů bylo 7,744.486*07. Vydání pak 7,976.84250 K. — Úřad starosty vy
konávali z největší části rolníci a kněží.

Dom Lorenzo Perosi, z johož oratoria
„Umučení Krista Pána“ 2 díly budou provedeny 0 03
rillském koncertu 10. března 1901 v Hradci Králové,

narodil se 40. prosince 1872 v Tortově v Italii, kde
jeho otec byl kapelníkem při Dómu. Od otce naučil
se základům hudbyajiž r. 1888 se skvělým úepě
chem podrobil se zkoušce na hudebním ústavu v Římě.
Od r. 1890 a 91 byl varhaníkem v Montecansinu.
Na to vzdělával se dále v domově, r. 1892 studoval
na konservatoři v Miláně, r. 98 a 94 byl žákem ře
zenské školy pro círk. hudbu a na to krátce byl ka
pelníkem v Imole. V dubnu r. 94 stal se kapelníkem
u sv. Marka v Benátkách. R. 95. byl vysvěcen na
kněze. Od r. 98. jest kapelníkem papežské kapelly
aixtinskó v Římě. Perosi jest velice plodným sklada
telem. Složil již přes 80 měf, veliké množství men
ších církevních sklateb, Vynikl zvláště svými orato
riemi: Umučení Krista Pána, Proměnění Páně, Vzkří
šení Lazara, vánočním oratoriem, jež letos v Římě
v chrámu av. apoštolů 4krát bylo a velkým účn=
stenatvím obecenstva opakováno,

Maegr. Dom. Filip. Roku 1876 v březnu
založil megr. Dom. Filip v Meránu s mnohými oběťmi
spolek pro podporu chorých kněží v Rakousku-Uher
sku s Německu. Spolek tento alaviti bude nyní 25,
ročníci svého trvání. Prelát Filip žije v tichosti od
loučen od světa v Meránu (villa Rotheck) a alaviti
bude letos také (25. července) avó kněžeké 60leté ju
bileum. Zajisté si oni přemnozí členové epolku a
přátele zakladatelovi, kteří během 26 let v krásných
spolkových sanatoriích v Ice, v Meránu a v Gorici
zotavení a uzdravení nedubů svých hledali a našli,

věnují mu při mši avkté memento se srdečným přá
ním ad mualtos adhac annos.

Proč musí býti války © Vědyťtneníni
kde v rozhodujících krazích muže tak ukratného, aby
lačnil po pohledu na spálené veanice, na zničenou úro
dn a nazpuštošené pole, pokryté zohavenými lidekými
těly a kvílejícími raněnými. Na všech stranách omý
vají ai ruce a kašdý prohlašuje „já nic — já muzi
kant.“ A přece: Jen kdyby byl příznivý výsledek tro
chu zabezpečen a kdyby to nestálo takové nekřesťan
akó peníze! „Revue du Carckle Militaire“ vypočstla,
že by válka šesti evropských velmocí stála denně 300
mil. a za měsíc pakatel 9 milliard franků. Nebýti
přiblišné rovnováhy sil a nebýti nedostatku drobných,
jichž prý k válce a k vítězatví jedinně je zapotřebí,
snad rozpoutal by se nejděsnější ze všech živlů, jimiš
trestající nebe postihnonti může člověka. Uvnitř ná
rodů našel se řád a zákon; ale mezi národy neplatí
ani slušnost, ani mravnost, ani přikázání Boží. Proto
jsou války.

„ Kečky. Židovský rabín Fachs ve Vídni jest
velikým přítelem koček. Ve svém domě má tři avět
nice výhradně pro kočky vyhražené. Onehdy se dově
děl, že v Aradu má jeden živnostník kočku, která má
tři ocasy. Rabír ihned tam jel — a kočku tu koupil
za 2000 sl. — Tuto zprávu přináší orgán soc. demo
kratů „Arbeitar-Zeitang“ bez prajámky. — Kdyby
ale něco podobného udělal katol. kněz, tu by se toho
bned chytily všechny listy soc. demokratů a psalo
by se o „velikých kapsách“ kat. kněží, kteří místo
sby to dali k ulevení bídy mezi lidem, raději se roz
hodnou pro kočky atd. Že to byl ale židovský rabín,
to ani muk!

Jak dlouho vydrží člověk o hindu.
Děti, nedostanousli ani pokrmu ani nápoje, umírají
čtvrtého neb pátého dne. Člověk dorostlý podlehne
bladu tehdy, kdyžjedna čtvrtina své původní váhy
ztratí. Jistá žena zemřela po 43 denním bladovění,
požívajíc jen vody, a zemřela prý bez bolesti. Lékař
ské německé listy však tvrdí, že člověk vydrží jen o
vodě bez pokrma dokonce 60 dní, než dostaví se smrt,

Dobročinnost. Když 3. červenceminulého
roku osada Niederhof u Vrchlabí, v Krkonoších
byla průtrží mračen hrozně zpnatošena a tamnější du
chovní správce u bisk. konsistoře o podporu pro atí
šené povodní prosil, sešlo se na vyzvání ku sbírkám
1476 korun, které v těchto dnech farnímu úřadu k rog
dělení mezi těžce navštívené byly zaslány. Jménem
podělených vzdává důstojný dachovní eprávce osady
té vroucí díky všam, kdo přispěli, za křesťanskou
dobročinnost, která nebledíc na národnost a řeč v ne
šťastném vidí jen trpícího spolubratra. Podpora tato
sebrána ponejvíce v českých osadách, jest nejlepší od

ovědí na pustý fer: „Los won Rom“ a na štvaní listů,
Čteré tak Často v sousedství osady té se ozývá.



Okrašlovací spolek v Náhomě koná
T sobotu, dne 3. března v místnostech hostince p.

Nováka přáteleký večírek, ve prospěch tohoto důlešítého spolku, ku kterómaů všechny příznivce uoti-é
ave.

Příleba. K celému nákladu dnešního čítla
příkládáme cenník chvalně známého závodu JUC. To
máška ve Vys. Mýtě.

(Zasláno.)

Katolické veřejnosti!
Osada Jeníkovice (u Třebechovic) měla od pra

dávných dob kostel; ten však časem sešel tak, de
stal se k opravě zcela nezpůsobilým. Kdyš bývalý
pstron vzdal se patronátu, byl koatel v takovém stava,
že mnsil býti atržen (r. 1899). Zbývá jenom ještě
věž, také jiš velmi sešlá,

Opravdu smutný jest pohledna sbořeniště
stánku Božího, pro každého,kdo jde kolem; nej
smutnější ovšem pro katolíky Jeníkovické, kteří tu
ještě před několika lety shromažďovali se k slušbém
Božím.

A přece potřeba kostela v této obcí je avrcho
vaná. Důkasem této potřeby je i to, še je nejdůst.
bisk. Ordinariátem povoleno sloužiti sde 15 mší av.
v dny nedělní a sváteční do roka; neb farní kostel
je velmi vzdálen.

Jak smutné jeon zdejší pobřby, když nad tělem
semřelého nemůže býti konána nejev. oběti

Tyto požnutky vedly k započetí sbírek na vystavění kostelíčka, skromnějšího sice než byl bývalý,
ele vyhovujícího nutné potřebě. Sešla se dosti slašná
částka, která však daleko ještě nestačí. Neboť připo
meno uti dlažno, že katoličtí obyvatelé Jeníkovio
(obeo čítá kolem 1000 obyvatel, z nich třetina je
belv. vyznání) jsou z veliké většiny chudí cihlářští
dělníci a nádenníci. .

Co činiti ?
Když jeme dne 9. t. m. byli u Jeho [Biskupské

Milosti, který poměry naše velmi dobře sná, ráčil
nám darovati 100 korun a povzbudil nás, abychom
hledali dobrodince veřejným tiskem.

Činíme tak, ač víme, jak často v rubrice této
objevují se prosby podobné; prosíme však, aby nám
bylo věřeno,že nemísilibychomse vřady prosebníků,
kdyby nás nenutila naléhavá potřeba. Přispějte tedy,
kdo máte katolické vědomí, a můžete přispětil
Dilo, pro jehož podporu dovoláváme se
Vaší štědrosti, je díjo dobré, a dílo nutné. Ať
e6bo menší je darek, jímž pomůžete na vystavení
stánku Páně, Bůh Vám ho nezapomene, jakožto obětí
Jemu věnované - a osadníci Jenfkovičtí vědy Vás
budou vděčně pamětlivi ve svých modlitbách.

Ferdinand Hanousek, děkanv Třebechovicích.
Jan Prokop, starosta v Jenikovicich.

Josef Ludvík, radní. Jos. Procházka, radní.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 25. února 1901. 1 hl.

pšenice k 13:00—1840 šito k 1800—1860, jebmena
k 9*40—10'00, oves k 5:80—7-30, proso k 900—10-00
vikve k 11'00—12-80, hracbu k 20'00—3300, jáhly k
19*00—0000, krap 17-00 —40'00, braioborů k 3+00—-300,
jetelového semínka červeného k 84'00—97-00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00'00, méku k 30-00,
olejky k 00:00—00 00, lněného semene k 20:00—32'00
100 kg. žitných otrab k 13-00, pšenió, otrub k 1160
1 kg. másla k 1:40—3'00, 1 bg. sádla vepřorělo k
1-60—1'76, tvarohu k 0-28—0-80, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0-00—0*00, jeden bekt. cibule k 6-00
jedra kopa drobné zeleniny k 00*0—0:00

Žerty a vtipy:
Millosrdenstvím haut. Žebrák přosíbohatého

pána o simažnu a tak dojemně líčí mu avůj polito
vání hodný stav, že pán zasvonil ná komorníků
a vzlykaje poradil: „Vyhoď ho ven — nebo mi půkno
ardce |“

Proč nemluvila. Brusič: „Mátecobrousiti?
Hospodář k ženě. která několik daf ze vadora ne
mlaví): „Stará dej si trochu nabrotdit jasyk, máš
jej uš několik dní jaksi tapý.“

Praktický lékař. A. „Lékařmi poračil po nějakou
domu zdržeti se dampaňského.“ B. „Asi na tak dlouhé,
dokud ma nezeplatiš účet“. .

Listárna a redakoe.
Podklášteří. Uvefejníme v čísle příštím.

Hora Kutná. Nyní nelze, — snad až poavátcích velikonočních. — Na další otázky odpovím
zevrubně později.

J. Š D K. Ne, „díla“ <?) která místo do ti
skárny příjdou do koše se jistě nebonorují.

Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v NovéPaco (Krkonoše)
doporučuje ce ku shoiovení oltářů, Boších hrobů
a veškerých potřeb umění cirkovníhoj též ahoto
vuje sochy světců ze dřeva i = kamene. — Starší
práci, uměleckou cena lei, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje.Za výrobkyv dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

Založeno r. 1850.

Velectěněmu duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv obalzincenéa útříbřemésačsoručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídití. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se s e azašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mí
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pocaval.

nými přípjsy P. T. zákazníků s Odporučnje Be te a sakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, lnceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

MUDr, L. Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jangmanova třída. Široká ulice č.12

meszzanin.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

WNj“ Cenníky na požádáni franko. “fE

LUDVÍK NEJEDLÝ,

(w Novém Bydžově
dříve v Hradvi Králové

(odporačuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

malet“ kostelů 9
| při trvanlivé malířské technice.
| Provádím malby od jednoduchého ad do
„uměleckého spracování, restaúrojí etaré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve slohu stuvby kostela se na po
žádání ochotně vypracojí a rozpočty předloží.

OODOOOODOCI

Oltáře, sochy aJj.
vé vkoeném 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 (Ďeohy) založena roku 1858.

Fotogiafle a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odpo učení! | Plány a rosp čty se neúčlují
Provedeno ke 300 oltářů.

JAN BARTA,
dotrrdchyěny

dopornčaje se P. T. duchovenstvu a pa
tronátním úřadům

pro malby chrámůs po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby obísen v barvách i kresle
ných, dle saslaaých malých podobisen,

sa jichž správné provedení se rměí.
Ceny 00 najmárnějíí. 209

Plány na malby kostelů vypracují ne
ání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

KRRNNRNNRRNRNNAINNNA

Hledám

dva menší byty
(3a2nebz ar pokoj)v jednom

domě v Hradci Králové.
Nabídky: H. H. poste restante hlavní

pošta Praha.

ZTOTINEECHKTOTMLITOTNEEMEZITUZ2)2

Ignáce Neškudla 
: (protokolovaná firma) .

8 v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) E“
Si (bratr P, J. Noškudiy, faráře ve Výprachticich)

j doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
Ri Svůj osvědčený a často vyznamenaný |

výrobní závod

bo Ea l vl 0 ECUODLEVE Palo 08

Voledůstojnámu dachovenstvu:

M. J. Ríha,
pasíř a pozlacovač v Heřmanově Městei

dovolaje si nabídnonti avé služby ku provedení
prací kostelních, pozlacování oltářů, polychromo
vání socb, zlacení a atHbření v ohni bohoslužeb

ných nádob o j. Ceny jsou nejmírnější.
Mucho písemných uznání, kterých se mi dostalo,
oprávčuje mne, abych veledůst. duchovenstva mohl

výrobky své doporučit.

Guperfosfáty
Nejlevnější

hnojivo fosforečné do všech půd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

větší výnoanost,

Nevyhnutelné k jarní sotbě,
nedá se jiným fosforečným hnojivem spo

lehlivě nahraditi.
Dále:

Kostní moučky, chilský sedek, síran
amonatý, soli draselnalé, kainit, spe

ciální hnojiva pro kaloviny a obilí.
Poštornskou sádru uuperfosfátovou

k vrchnímu hoojeví jetelišť a konservov,
chlévské mrvy, pícní vápno,

dodávají s přesnězaručeným obsahem,
všude soutěže schopné:

Továrna ne v Břeclavi.

uměláhnojiva Á SGHR AN Poštornéa kyselinu sí- Li, a Lásku u
rovou u Roztok.

Ústředníkancelář V PRAZE, Jindřišskéul. 27.



; Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury,

VELKÝ DEN
Mu damn prvnímu 57. přijímáni

upravil

"Wiktor Zlámal, koop. v Batovicích.

"8porolením nejdůst. k. a. Ordinariátu v Olomouci,ladem. R. Progphergra v Olomouci. Cena 32 b.
Na deset odebraných výtisků jeden zdarma.

Ba“ Doporučujeme toto výborné dílko
"všem pápům kateghetům pro potřebu avon asvých
svěřencůzvláště v nastávající době sva

fapostní. — Nápěvy upravil dámJosef Nešvera,Hditej kůru a slovutný skladatel.

Konkurs
zadání stavby filiálního kostela

v Jenikovicích.
Podepsané komité pro vystavění filiálního

kkostela v Jenikovicích, vypisuje tímto offertní
Hzení na zedání stavbyfiliálního kostela v Jeni
kovicích,v celku se všemihmotami,jakoži s prá

Offerty řádně vyplněné 1 kor. kolkem opa
čtřen| podány buďtež u podepsaného komitétu
včetně do 14. března t. r. do 12. hodiny dopo
ledne; k offertě přiloženo budiž ve zvláštní obálce
10%, vadium rozpočteného obnosů.

Podepsané komité si vybražoje právo stavbu
„sadati nehledě na nejnižší podání.

V plány, rozpočty a stavební podmínky lze
:gahlédoouti v úředních hodinách a předsedy ata
vebního komitétu pana Jos. Ludvíka v Jenikovicích,

V Jemikovicích, dno 25. únorá 1901.

jet Proskázka, sa Proku, Jeset Ludvík,
starosta, předseda,

w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.
vedle záložny.

Úplné výbavy nověstám |
Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie).

Ojtáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

Františeí.JÍOUÍ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.

Plány, fotografiea, rozpočty na požádání.

Mešní roucha, pluviaty,

, svícny, lampy oltářní,

SPECIALITA: v
v ohní 10 zl, — 3 krát v ohni 18

školní I spolkové, korouhve,
nitěnými krajky; monstrance, kalich „pa
idelnice, lustry, K y pra ované křiod nejlepších akad. mistrů.

+ — 4 krát v ohni 20 zl. i ostatních nádob

SPEGIALITA: Pro chudé neb dliálaí ko
=== mtelyzasílám5 mešních
reuch s příslušenstvím barvybílé,čer
vené, fialové, černé a zelené, celé z hedráb
ných damašků, clacé zlatými neb hedrábnými

poranil římského střihu. 5 kusů v celkona 09 zi.

SPECIALITA: Pro méně majetné kostely
= amiílím:1 úplný para
ment t. j. 1 kasnle, 2 dalmatíky a plurial
jakékoliv církevní barvy, celé z hedrábného
damašku, clacé zlatými neb hedvábnými por
tami, římského střihu v ceně 75 zl.

slovněúplná!.

—— —— .
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Ronáme milou svou povinnost,

oa popového dodaljn: luviály,nošku B). Panny Maria, zvo

obyčejnou dovedností “ vzácnou um
dobrého svého vědomí I svědomí firmu

co nojlépe dopornělti.Blovicích, 27. dubna 1898.

itelniga, konvi

„První
2..

+ : Ladislav

Co jste k našemu chrámu Páně

ů církevních, s ne

+" Sai $Cratochvile, čest.kanovník« děkan.

nábytku.

10.000čtver,sáhů
stavebních pozemků, které se hodí
pro závody průmyslové a domy
činžovní, dílem před nádražím, di
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském
Předměstí u Hradee Králové prodá
a kupujícímu výhodné platební

podmínky poskytne

Josef Kulíř,
ředitel měšť. divčí školy v Hradci Král.

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.

T4ž ma spátky boz svýšení cen!

Paris, exposition 1900.

Grand Prix avec Medaille d' 0r
(čestný kříž a -zlatou 'medailli)

obdržela firma

JU.. Jos. Tomášek,
továrna na Spracování ovoce, přlenkakoňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňsk a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou anabízí:
Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše

a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.
Též v Berlíně obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odbornýuměleckýzávod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

Š 145 at. Malá Karlova ul. čís, 29
nové blíže Malého náměstí (dříte
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje ae

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice $ se šeležnými rámy, sí

lěmi 1 vsazením.

Veskeré rozpočty, skissy i odborné
rada Lezpiatně,beze vší závaznosti

kn definitivní objednávce.

SE“ Nesčetná veřejná i písemná pochvalné oznání. ij

Založeno roku 1836.

Stavební truhlářství.

Králové.



v Hradci Králové.

Ochranná známka: kotva

LINIMENT.CAPS. COMF.
2 Riehlrovyltkáray vPraze

S uznávů se všeobecně za výborné, bo
losti utišující mazání; za80 h., kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všeoh lékárnách.

u zlatého lva

V, Teen
závod

školkářský
v Pamět.

níku
u Chlumce

nebízi pro zima: a jarní vyta
zování stromy ovocné vysoké

s ry sazenicepro živé
potr křoviny ozdob. koniferyvokéstromypro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny Výborné
„sboží. Poučný cenník zdarma.

C. k. státní medailí vryznamenané

vyrábí s dodává

letou zárukou v dokonaléjako

P. T. obecenstvu!

Dovolujeme si oznámiti, že
dnem 23. února 1901 počali jsme
vystavovati pivo barvy granátové,
rázu bavorského nejlepší jakosti

Králohradecký

KUšŘIDrraná
k jehožhojnému odebíráníuctivě zve

Opráva pivovaru
v Hradoi Králové.

Praktikanta
do knihkupectví, spojeného s obchodem hu

debninami a uměl. výrobky

přijmuihned za výhodných podmínek.
Dotazy zodpoví obratem

knihkupectví B. E. Tolmana
v Hradci Králové, velké náměstí č. 26.

Postní kázání
Křešťanská rodina na 6 postníchneděl

a Umučení Páně na velkýpátek
P. Methoděje Zaorala

obsaženyjsouv EKA ZATELI
roč. VIII. 1901 seš. 1. a 2. který koncem února

vyjde.

Předplatné Kazatele celoročně K 7— 
Redaktoři Dr. Isidor Zahradník a prof. Dr. Robert

Neusehl.

Nakladatel E. Promberger, knihkupec v Olomouci.

zOBOZ O O O O
pojH M
p o IlE Pro memoria. 3| 1. a

s| | Veledůstojnému P. T.duchovenstvu 'klaskavéúvaze.
[el
| Oltářní svíce voskové, pelevoskové, hladkéi krášlené,svícestearinové
h kostelníi stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtcčnějšía v provedení nedostižném nabízí
jj | Dejlevnějia největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších

| prvnímicenami, rovněži Jeho SvatostípapežemLvem XINI. vyznamenanáfirma:: Er. Sezernsiký,
€. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první České továrny na ceresin, stesrin, glycerin

F 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
š a mazadel ng vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na

prací mydla a krystalovanou sodu, Raffinerie miner. olejů

v Mladé Boleslavi. :
RA DKTALTO

Založeno1864.



-Příloha
Obilní skladiště.

(Dokončení).

V každém směru příznivý účinek jevila
skladiště na čistění obilí, na výběr semen,
jakož i na spotřebu krmiva u umělých hnojiv,
ježto porozumění malých hospodářů pro tyto
potřeby znatelně stoupá. Následketa těchto pří
znivých výsledků jest třeba zakládati nová
skladiště. Ovšem nelze též zamlčeti, že mnozí
hospodáři nemajíce posud smysla pro tato za
řízení, přivážejí často špatné obilí do skladišť
a lepší prodávají přímo. Maozí rolníci opět,
jimž obchodník skladišti nepřejicí nabídne po
někud vyšší cenu, prodají raději tomuto, nežli
družetvu.

Také některé správy obilnic nestály ve
výši požadavků, postrádajíce přehledu cen-obil
ních a trhových se nechávajíce obilí dlouho na
skladě ložeti. Aby výlohy výrobné stlačeny
byly na míru nejmenší, třeba je založiti skla
diště přímo u nádraží a epojiti je kolejí s drá
hon železnou.

Některá skladiště obdrží později spojení
telefonem. Při stavbě skladišť doporučuje se

způsob jednodušší, leč jé aby časem dle potřeby bylo lzeje rozšířiti. Radaskladišť menších
budiž pak doplněna skladištěm větším, které

by po případě bylo sto převzítizbylé zásobypříslošných menších obilnic. Dříve však, než
přistoupí se ku stavbě, třeba uvážiti některé
okolnosti.

Y té příčině správné pokyny podává Dr.
G. Heim z Ansbachu v článku „Genossenschaf“
tliche Lagerhliuser“, uveřejoěném ve „Wo
chenbl. d. landw. Vereines in Bayern 1900,
kdež praví: Ve věcech bospodářských nelze
pracovati dle šablony. Žesprávně založené a
správně řízené skladiště prospívá, o tom není
spora. Vždyť i velkoobchodník, který upravoje
zboží na trh, má své skladiště. Obilnice jest
toliko prostředkem k dosažení cíle, proto jest
třeba prve, nežli se ku stavbě její přikročí,
v menší míře o to se pokusiti v najmuté míst
nosti, aby získány byly jisté obchodní zkuše
nosti a aby seznali se nejen dodavatelé, ale i
odběratelé. Po těchto zkušenostech zamezí 8e
mnohé chyby jak při stavbě, tak i při správě
či řízení skladiště.

Postaví li se na př, obilnice nákladem as
20.000 M (24.000 K) a projde li jí ročně pouze
8000—4000 ct. obilí (1500—2000 g), tu každý
znalec ibned pozná, že skladiště nebude vý
nosné, ježto se zřetelem na náklad zařizovací
bylo by třeba, aby jim prošlo ca, 8000 cent.
(4000 g) obilí. Proto budiž před stavbou vyše
třeno — co možná přesně — množství obilí,
jež dovésti lze, a za druhé budiž zodpověděna
otázka: zdali obilí dovezené se prodá? Nesmí
se vždy na vzor voliti veliká skladiště, která
jen za strojní zařízení vydala 8000 až 10.000M
(9600 až 12.000 K), neboť ta reutují se jen při
obratu 10.000—12.000 ct. (5000—6000 g) plodin.

„Fichtolgebirgs- Verkanfsgenossenschaft“
— nejstarší to družstvo bavorské — trvá 6
roků. V prvních třech letech nestavělo žádné
skladiště, nýbrž adoptovalo toliko k účelům
svým místnosti najmuté; pak postavilo první,
rok na to druhé, později třetí skladiště atd.

. Skladiště nestavěna šablonovitě, nýbrž
účeloě dle potřeby. Jedno na př. má úplné
strojní zařízení, pohybované silou motorickou,
kdežto jiné pracuje toliko silou lidskou. Nej
nákladnější skladiště atol v Tirschenreuthu,
stálo 26.500 M (31.800 K) a má transit 14.000
et. (7000 g) obilí, 1400 ct. (700 g) brambor a
4000 ct. (2000 g) jiných hospudářských potřeb,
v celku tudiž 20.000 ct. (10.000 g). Hnací síla
jest elektřina,

Naproti tomu skladiště v Ebnatbu vyža=
dovalo malého nákladu toliko 2750 M (3800
K), má transit 5000 ct. 2500 g), všechna práce
obstarává se zde rukou lidskou. Skladiště teto
bude třeba rozšířiti. Avšak lépe jest postaviti
obilnici za 2760 M na transit 5000 ct., než li
ekladiště za 26.500 M a pak prodati taktéž
jen 5000 ct. obilí. Zde vězí chyba některých
obilních skladišť bavorských. Vnitřní zřízení
upraveno tak, jako by denně nejméně 1000ct.
parou čisténo býti musilo, kdežto bez páry
jde to též.

Jiné skladiště — v Neusorga — posta
veno za 4080 M, vykazuje transit 6400 ct.;
etroje jsou ruční (trieur, mlýnek, centrifuga) a
jednotlivé výkony obstarávají si rolníci sami;

plov zadinu, otruby a pod. odvezou ei narmení ihned zpět, což zajisté jest výhodnější,

nežli jo pvtů 1 ct. krmiva po 4- 6 M (60kg.po 48—12 K).
Skladiště střední velikosti, jichž transit

činí 6000 —8000ct., postavena nákladem 12000
—14000 M (14400—168(0 K). Kde nelze dodati

ročně, nebudit stavěno tak velké nákladné
skladiště.

k Týž zkušený odborník vypočítává dáletakto:
Při vydání 10.000 M (12.000 K) na strojní

zařízení třeba jest počítati
na opatření strojů 6" . 600M (720K),

na opravy strojů 2% „200 , (240 ,),
ua obsluhu, za benzin, neb

ellu elektrickou. „400 „ (480),
na záročení kapitálu . 200, (40 „),

úbrnem. . -400 H (1630K).
K tomu třeba připočítati

zúročení a pojištění skla
dištěa pod. 4. 600M (720K),

tak že objeví 8e celkové vý
lohy obilnice. . . . « 2000 M (2400 K).

Počitá-li se na 1 ct. obili více než20 f
výloh (na 50 kg. 24 h), není při nynějších ce
nách obilí takřka žádného zisku.

Při výlohách 2000 M jest třeba, aby
prošlo skladištěm nejméně 10.000 ct. obilí,
při tom však nezapomenoati, že všechna léta
nejsou stejná, nýbrž že v jednom roce jeví se
výsledek příznivější, v jiném nepříznivější.

Charakteristiku hospodářských skladišť
doplňují připomenatím, že podlaba přízemku
(na dlážku a péro) založena bývá — aby sklá
dání i nakládání obilí na vozy 8e usnadnilo
— ca. 1.10 m. nad terrainem, patra mají z pra
vidla výšku 3.00 m., hlavní vchody, obyčejně
přístřešky opatřené, as 2.00 m., Šir.,uzavírají
se buď dřevěnými posuvnými neb železnými
dveřmi svinovacími (rolleaux); okna s venti
lačními křídly, ca. 1.50 m. uad podlahou, js“u
někde konstrukce dřevěné, jinde železné; kri
tina buď tašková neb břidlová, Průčelí spatřuje
se obyčejně bez omítky.

R. 1898 bylo odvezeno do skladišť bu
vorských 462 464 metráků obilí. Dvě skladiště
prodala více než po 25 tisících metráků. Má-li
so skladiště vypláceti, musí alespoň 10 tisíc
g. obilí odprodati. Na stavbu obilních skladišť
v Bavorsku bylo dosud vydáno 1,066.000mar.
K tomo přispěl stát 10ti procenty jako da
rem a 5Oti procenty jako bezůročitelnon půjč
kou. V Dolních Rakousích podporaje horlivě
zemský výbor stavbu okresních obilních špý
charů. Zde jsou v činnosti obilnice v Póchla
ren, Horní Hollabrann, Mistelbach, Ehreich
sdorf, Ziersdorf, Schwadorf, Pallu, Zistersdorí,
Stokerava a Kiel. Staví se pak v Herzogen:
burko, Hurnu, Sv. Hyppolitě a Ulensbergu.
Tyto obilnice jsou financovány od 467 záložen
raifeisenových, které v D. Rak. působí. V Če
chách začali horlivě pracovati Němci Vysta
věli si ohromné špýchary, v Mostě, Litoměři
cích, Bilině, Ustí n. Labem.

České rolnictvo jde liknavě ku předu.
První obilní špýchar rolnický bylvystavěn
v Konřími. Další stavby se oznámily z Krá
lového Hradce, Pardubic, Jaroměře, Nymburka.
Hnutí to jest zdravé a dobré. Hlavní je, aby
rolníci než-li započnou stavbu, měli již obilní
družstvo a čilý v něm obilní obchod.

Jinak ale by skončily, jako Winkler.
Napřed si musí rolnické družstvo opatřit

poctivého obchodvedoucího. Kdysi v letech
70tých se v Čechách stavěly cukrovary, ta 8i
myslelo rolnictvo, že bude míti v cukrovarech
zlaté doly. Na miliony zl. vydalo se na stavby
rolnických cukrovarů. A jak dlouho pracovaly?
Rok, dva a pak se prodaly židům a ti v nich
nybí hrají si na svrchováné pány rolnictva.
A proč rolnické cukrovary neobstály? ©Poně
vadž na světě se ještě nepodařilo, aby 8po
lečnost sestávající z dlouhoprstáků se sama
čiviti mohla, V rolnických cukrovarech okrá
dali rolníci jeden drahého, a pak se podnik
rozpadl. Totéž by se stalo is obilními sýpka
mi. Nasaďte si do nich Wioklery a pak se
budou židé rolníkům s ploa hrdla smáti. A
pak se u nás neustále mluví, že náboženství
patří jen do kostelů.

My tvrdíme, že náboženství patří všade
hlavně tam, kde se hraje o majetek jiných,
jako v záložnách, rolnických družstev. Pak-li
obilní rolnická družstva budou se skládati
s poctivých katolicky, nábožensky smýšlejících
obětavých rolníků — pak budou prospívati,
vždycky.

Hospodářská besídka.

Názojte a štěpujte Jeřáby.
„I dej pokoj s tvými jeřáby“ — tak asi

řekne Francek K. ve své sokretářské hodnosti
při pohledu na nadpis těchto řádků, jako to
řekl tehdy, když před několika lety jsem du
chovním pp. bratřím radil, aby na hřbitovech
a jinde, kde již žádný tak cenný strom Se ne
daří — sázeli a pěstovali jeřáby.

Sám ovšem 8 Aochácí krásnou alejí jeřábů od Ždírce ke Krucemburku, ssaje v máji
do sebe líbeznou vůni jejich květů a pochutnal
si zajisté loňského podzimku na kvíčalách
s bramborovou kaší cibulkoa posypanou a měl
by tudiž pamatovati, že kvíčaly právě těmi
mnohými stromy jeřábů tam byly přilákány a
polapeny. A když někdy přijde z povinnostní
cesty z Hluboké neb Nového Ranska upocen
a uhmožděn, zajisté nepohrdno kalíškem jeřa
binky, která unavené údy vzpruží, přestálé
Štrapace zapomenouti pomáhá s po přídadě i
zlé duchy z těla vyhání. Nezbývá mi tedy,
než opět a opět se přimlouvati: Sázejte jeřáby|

Nechť každá farní i jiná zahrada popřeje
koutek nějaký skromnému tomu stromu, jehož
akcie v nejnovější době stoupají. Již došlo
v naší vyoalézavé době i na jeřabiny, neboť
mlsný jazýček lidský shledal, že kompot
z ušlechtěných jeřabin je znamenitý a likér
z jeřabin výtečný a proto na podzim tvoří
v pohorských krajích jeřabiny již hledané
zboží. Milé ptactvo, které v nehostinné zimě
v plodech jeřábu má svou palmu pchlebovník“
ovšem vychází při této indastrii na prázdno
a to právě má přátelům přírody být pobídkon:
sázejte více jeřábů — neboť zboží jde na
odbyt.

Před 25 lety nasázel jsem vefarní za
hradě též několik jeřábů, po nichž v kraji se

chvíli i při práci rád oknem pohlížím na je
řáby, jak na jejich plodech ptactvo všeho
druhu si pochatnává. Z toho koukání by
ovšem mnoho nekoukalo, ale přijde sychravý
podzim a s prvními mrázíky na jeřábech. ob
jeví se houfy tučných kvíčal — jsou to bratří
Slované — kteří z nepřehledných lesů Rusi a
Sibíře přicházejí k nám na návštěva — nu a
kdo může proti tomu něco uamítati, když
z těch set a tísíců se jich několik odatřelí neb
polapi. Loňského roku již 2. listopadu byla
znamenitá večeře — jako u Brejšky v Praze
— jen že lacinější.

Stromy jeřábové přivábily do zahrady
též kosy v hojném počtu, kteří v zimě mimo
bobulí hlohu a šípka hlavně na jeřabiny jsou
odkázáni a kterých v dřívějších letech v za
hradě jsem nepozoroval; jestiť kos zamilova
lovaným ptákem našeho jeduoho přítele a
již k vůli tomu krmím po celou zimu8 párky
těchto ptačích „klerikálů;“ když dojdou jeřabiny,
spokojí se vafonými dvěstkami a hruškami
rozkrájenými, fiky a špatnějším drahem hro
zinek ba i kusem jahelníka nepohrdnou. Párek
kosů z vděčnosti usídlil se i v zahradě a
hnízdil — a po celé jaro svým krásným zpě
vem obveseloval celé okolí; pro toho kdo ne
může chodit na koncerty jiné, jest to posle
chnautí roztomilé,

Kromě zmíněných opeřenců živí se jeřa
binami všecky druhy sýkor, hejl, dlask, zvo
nek, pěnkava, brkoslav ano i sojky, kavky a
havrani pomáhají. Dále je známo, že zvěři vy
soké i černé jsou jeřabiny hledanou labůdkou.
Slovem, není tak snadno nalésti stromu, kterýž
by tak všestranně poskytoval pokrmu zvěři i
ptactva jako jeřáb. Kdo na podzim cestuje
v krajinách pohorských zajisté si povšímnul
jeřabin, jež v kyticích visí z lomenic horských
chat — a jež tam chlapci tímto způsobem dá
vají na mráz, aby si v zimě v nedostatku ji
ného ovoce, na nich pochutnali — a chutnají
jim aspoň jako hrozny cyperské.

V letech posledních objevil se na trhu
i jeřáb štěpný, jehož kolébka stojí někde pod
Radhoštěn o4 Moravě; objednal jsem si vrouby
téhož a mám v zahradě dva jeřáby štěpné,
jejichž plody jsvu poněkud větší, chuti sladko
nakyslé a chutnají zejiména co kompot výtečně.
Mám za to, že strom štěpného jeřábu mohl
by 8e státi značným dobrodiním pro horské
krajiny, kde jiné ovoce se nedaří a kde půda
jeřábu znamenitě svědčí — ať zužitkováním
doma ať odprodáním na výrobu jeřabinky, 0
okrase, jakou strom poskytuje krajině ani
nemlavě.

A tak milý Františku už oa ty jeřáby se
nehněvej; mnou péči na rozšířeném hřbitově
vysázeno kolem 30 těchto atromků; když listí
všech stromů již opadlo, poskytají jeřáby svým
bohatým a krásným korálovým plodem roz
tomilý pohled, dokud ovšem ptactvo je ne
otrhá — s vděčností. Vedou-li se stesky opráv
něné že ptactva ubývá, nechť aspoň ti ptáčkové,
kteří s námi snášejí nepohodu doby zimní,
najdou v zahradách našich prostřený etůl,
jenž vždy bude míti hojněabonentůa poskytne

edému příteli přírody nevinnou venkovskouzábavu.

Kdo se chce o jakosti jeřabinky přeavě
dčit, at obrátí se, když ji na způsob višňovky
nedovede sám upravit — na náš národní pod
nik v Třebenicích aneb na českou solidní



firmu pana J. U. C. Tomáška re Vysokém
Mýtě, který vyrábí nejen výtečné cihly a sboží
keramické — ale táš znameniton jačabinkn —
a proto ještě jednou: aázejte příštím jarem
a Šlechtětejeřáby. E a.

"Tržní zprávy.
V Hradol Králové, dne 2, března 1901. 1 b)

přenice k 13:00—1940 šito k 19.10—19-80, ječmena
k 8:040—-480, oves k 540—8 00, proso k 9*10—1000
vikve k 11'50—1200, hrachu k 10'00—8300, jáhly k
19:00—00-00,krap 16:50—41-00, bramborů k 2-60— 280,
jetelového semínka červeného k 64-00—86'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-+00—00:00,máku k 87*00,
olejky k 00:00—0000, lněného semene k 19:00—2800
100 kg. žitných otrab k 1250, přenič. otrub k 1300.
1 kg. másla k 1:60—2-08, 1 bg. cádla vepřového k
1-60—1-76, tvarohu k 0-38—0-89, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 0-00—000, jeden belt, cibule k 6:00
jedna kopadrobnézeleninyk 130—400

Literatura.
„Český duch ve století XIX.“ poučné dílo

dra. Řezníčka, o němě jeme jíž v předminulémčísle
„Obnovy“ referovali atojí pouze 1 K.80 h.

Dějiny sociálního hnutí v zemích koruzy
české od r. 1840—1890. Napsal Tomáš Jiroušek.
Díl. I. Cena 1 K. Dlouholetý pracovník na poli soci=
alním podává nám přehledný vývoj socialního hnutí
ve vlasti vaši jednak na základě pramenů, jednak
z vlastní zkušenosti. Dějiny Jirouškovy jsou pozoru
hodným zjevem v socialní katolické literatuře, takže
se bez nich neobejde, kdo na katolickém poli socia
ním pracaje. Ovoce dracetiletého bedlivého zapisování
časovýchzjevůuložilspisovatelvpřebledné,důkladné
a přece přístupné práci, která již ve „Vlasti“ bodila
maslouženou pozornost. Dílo všímá si bedlivě povše
chného vývoje dělnického hnutí v Čechách a oteňuje
Po váslaze úspěšnou socialní činnost katolického du
chovenstva, kteréž prává v krazích dělnických bývá
mylně považováno zs nepřítele svých zájmových tažeb.
Spis varaje se všeho zbytečného slovního materiálu,
uvádí hojnost statistických dat a při tom přece neu
navuje a oiferným suchoparem, jímě často odrážívají
statistické doklady. Chválíme dražetva „Vlasti“, že
vydalo epis za tak nízkon cenu, de stává se přístap
ným i nejšířším krohům. Jest jisto, že praktický a
cenný tento spis najde hojnost přátel a odběratelů,
neboť toho zaslouší plnou měrou.

Kniha o deském národu v olzině. Tyto dny
obdržel spisovatel knihy „Der Nationelitšten und Ver
fassangeconflict in Oesterreich“, Rud. Vrba, od dvorní
dámy Jejío. a k. Výsosti vévodkyně Filipiny Vůr
temberské rozené arcivévodkyně rakouské Marie Te
rezie dopis, že Její c. a k. Výsost spis ten 8 velikým
zájmem čte a si přeje,aby došel co největšího rozší
ření. Tak se podaří,že přece ledová kůra, která se
všech stran český lid svírá, bude znenáhla se bortiti
a že Jživé pověsti o českém národěpo tolik Jet blavně
vídeňským tiskem rozšiřované budou před celon ve
řejností odhaleny.

Prohlášení prince Walesského králem an
glickým na burse londýmské, veliký obraz této
ceremonie přináší právě vydané číslo 9. „Illostrova
ného Světa.“ Čtenáři našeho lista, kteří zajímají seo
současné události světové, neopomenou si rajísté pro
hlédnouti toto vyobrazení anglického obřadu, vyša
dujícího od svých účastníků podivného, nyní už ovšem
dávno odlošeného kroje s parukou ze století XVIII.
Bohatě obrazový sešit „Ilastrovaného Světa“ pro
dává se v každém knihkupectví za 20 kr.

(Zasláno.)

Ponť do Lard. V provolání,ješ jsem si do
volil v časopisech uveřejniti za příčinou abírky na
dar našeho národa do uvatyně Lurdeké, jest zmínka,
še roku 1902 vypraví ae svláštní český poutní vlak
do Lord. Mezi jinými dotasy v té příčině došel mne
také od vdp. k. a kons, auditora a faráře na Skří

pově P. Jos Kadlíčka, jak následnje: „Činím uctivý
otaz, sda na rok na jisto pojede vlak český do Lardza Vašeho vůdcovatví, neboť nyní dostali jsme velmi

lákavé posrání na pouťdo Lard přesItalii -Marseille
od Vídeňakého komitétu od Františkánů. A Čechů a
hlavně Moravanů a Slovanů vůbec zúčastní se vědy

takých pouti vpoěta hojném“, Nemoba na dotazy tyjednotlivě odpovídati, činím tak tímto spůsobem, Když
jeme byli v Lurdech na pouti r. 1806, sakacilí jeme
od Němců mnoho příkoří a tu šel mesi námi na zpá
teční oostě jeden blas, aby ae ma šest Jet vypravil
zvláštní český poutní vlak. Vypravíse tedy roka
3902český vlak na jisto do Lurd. k tomu
avolen rok 1902 a ne letoší jubilejní, děje ne s té

příčiny, še si tak přejí mnozí účastníci pouti římskés roku mioulého, kteříby rádi pouti do Lord se zů

častnili, alo letos by jím to nebylo možno. Co se týčeonoho lákavého pozvání od Němců podotýkáme,
de byla zvláštní deputace vy-lána od Vídeňského ko
mitétu u Dra Frant, Kolíska, faráře na dómě v
Brně, žádat, aby jako člen poutního výboru bledě]
meni Čechya Moravany zíakati účastníky pro ponč
ona německou a nabíseli mu zdarma lístek. Avšak
Dr. Kolísek sl vóc rozmyslil a odřekl všeliké spo
lapů-obení v této věci maje na ařeteli, že by nebylo
dobře tímto způsobem podkoditi onu ponť, jíš národ
náš r. 1902 podniknouti hodlá sám prosebe. Jest
tedy ei přáti, aby všickní ti, kteří mají. touhu a úmysl
Lurdy navštíviti, nechali to na rok 190%,aby pouť

naše byla velkolepým a nedleným projevem ústy kRodidce Boší celého našeho m „ Kolik Čechoslo

vané byloji v Lardech, a přecejssk tam náš národa

čněšísratyněTlerdzkéka Kont Hg u

ravy. „AleČechové zde posud mebyli?“ Nedoporučuje
se také k pouti doba, jskou si Němciletos zvolili,

nýbrá nejvhodnější doba je, jakou zvolí český poatnívlak totiš začátek září 1003, tak aby poutníci byli
v Lurdech právě8. sáří. Doufám také, že účastenství
z našich vlastí bude veliké. Lsopold Kolísok, farář
v Předklášteří a Tišnova.mé
Výkazpolit. družstva tisk. sa ledemdo

15. února 1901.

Členové drušsíva oplatili dle čísel:
Zakládající po 40 K: 66., 86 — 80. K,
Skuteční po 10 K: 6., 18., 39., 32., 33., 84.,

48., 63., 57. (20 K), 66., 70, 71., 86., 87. (1
K), 88., 89. 02., 93., 94., 95., 97., 110, 111,
113., 114, 116., 117., 118., 190., 187., 148., 162.,
184., 186., 189, (4 K), 24., 216, 216., 219,
221., 222., 394, 228., 232., 283. (4 K), 234.,
286., 249., 269., 281., 308., 314., 818 (6 K),
820., 846., 850., 351., 364., 856., 307., 366. (6
K), 8509., 362. (4 K), 368., 367., 368., vik. Vys.
Mýto 79 K — 716K.

Příspívající po 5 K: 4., 10., 13., 15. (10
K), 11., 28. (4 K), 29., 69., 73., 70., 78, 15.,
76., 81. (10 K), 83., 93., 94., 97., 84., 100., 10%.,
124., 133., 141., 148, (4 K), 145., 293., 225.,
236., 234, 268., 269., 282., 299., 312., 314., 817.,
386., 338., 350., 362, (8 K), 363. (4 K), 389.,
369. (4 K), 367. (1 K), 879. (2 K), 384., 390.,
395. (6 K), 873., 897., 403. (4 K), 404. (4 K),
405., 415. (2 K), 46., 417., 418., 418., vikar.Králíky16K60h—303K

ary na Adalbertinum od p. t. :
Nejmenovaný 110 K 97 h. Monsignore

Jan Klein, arcikněz v Činěvei, 100 K. Nejme
novaný 50 K. Po40 K: J. Pfoffer, Ant. Pogerth
kanovník, po 20 K: Jos. Kousal, Fr. Šinkora,
Lud. Hora, Al. Chaloupka, J. Mašek, J. Císař,
Fr. Douda, po 10 K: J. Rami, Jindřich Kačej,
Ant. Vích, po6 K: V. Floderman, po K:
Vojt. Krejčí, Fr.Náhlík, po 4 K: Fr. Stejskal
v Janově, Jos. Světelský, po 2 K 80: Dr. V.
Cába, po 2 K: A. Honig. — 639 K 77 h.

1. Vik. Rychnov. po 20 K: V. Kleprlík, F.
Audrlický, Jan Urban, po 16 K: J. Šrámek,po
10 K: Ferd. Blecha, K. Fink, J. Janáček, Fr.
Král, Dr. Tomáš Koořil, Fr, Tomíček, pob K:
St. Kosan, Fr. Kubánek, po4 K: Jos, Čížek,
Jind. Jakabička, Filip Konečný, Frant. Košťál,
Joa. Pohl, P. Rozlnek, Vinc, Schmid. po 8 K:
K. Khuo, po 2 K: R. Doskočil, Fr. Holeček,
L Jelínek, K. Kučera, po 1 K: A. Žák — 186
K snáška 1824 K 17 h.

4. Vik. Jičín. po40 K: J. Sehnal, po 20
K: A. Boukal, J. Hůlek, Vinc. Mrštík, Josef
Přibyl, Fr. Říha, po10 K: Fr. Balcar, B. Be
neš, Jos. Brož, Fr.Dohnálek, Jos. Fiedler, J.
Groh, Fr. Hlaváč, J. Mončík, Fr. Plichta, Fr.
Příkop, Fr. Schrotter, Jos. Synáček, Fr. Tejkl,
Ig. Weis, Josef Vomočil, po6 K: Fr. Burg
hardt, Jar. Malý, po 6 K: J.Gabriel, Al. Ko
vářík, J. Vaněk, po4K:Jos. Černý, V. Kouba
po 8 K: Fr. Salfický ——828 K

3. Vik. Skutč.po 40 K: Al. Kopecký, Št.Dvořák, po 20 K: V.Marek, Mik. Simon, po
14 K 72h: Ot. Richter, po10 K; A. Bartoš,
Jos. Bečička, J. Habal, J. Kostkan,Fr. Mimra,
J. Němec, V. Nepokoj, V. Oliva, J. Selichar,
A. Vobejda, po4 K: Jos. Nováček, po 2 K:

K. Em 240ň 72 h. 20 K: Fr, Malý4. Vik Nový Bydžov. po : Fr, ,

Fr. Hrubý, Fr. Jeřábek, Dr. Jos. Kašpar, Vinc.
Krátký, Josef Pospišil, Jos. Šrámek, V. Šrám

po 10 K: Em. Čihák, Jos. Dítě,P. B. Holba, V.Honzák, Vlad. Hornov, Frant.
Junák, Fr. Janonšek, K. Kbun, V. Kyselo, J.
Rameš, J. Šmejkal, po 6 K: P. SI. Holoubek,
po 6 K: J. Dvořáček, F. Matouš, Fr. Rysner,
po 4 K: Jos. Pfof — 315 K

5. Vik. Polná. po 12 K: J. Laštovička,

p 10 K: St.Seoaberg, pob K: Alf.Horaek,r. Knob, Jos. Machka, Máka,Al. Pin], J. Ši

mek, Fr. Vítek, po 4 K: Ferd. Jehlička, Jos.Ježek, J. Tošovský, po 3 K: Joa. Hypš, po 2
K: J. Holík, Al. Horák,Fr. Moravec, Fr. Poi
mon, Jos. Váňa — 63 K

6. Vik. Ledeč. po 20 K: Fr. Chaloupka,

Vojt. Kameš, po 10 K: V. Frinta, Fr. Illem,Tom. Koutník, P.Langer, J. Musil, V. Šafránek,
po 6 K: Jos. Kořínek, po 4 K: Jos. Bartoš,
AL.Peměkl, V. Vačkář, po 2 K: Ed. Dobruský,
H. Haaser, Fr. Havelka, Vojt. Kouba, Josef
Unger, K. Vimr — 182 K.

7. Vík. Lipnice. Ant. Trávníček 7 K, po
4 K: A. Běhal, P. 5. Roubíček, J. Vaněk, P.
B. Vavroušek, po 2 K: I'r. Ev. Blatenský, V.
Hyxa, Joe. Erans, P. G. Křikava, Jos. Matou
šek, Xav. Šlégr, Fr. Trávníček, Cyr. Valenta,
po 1 K: Jos. Pecka — 40 K

8. Vik. Arnau. po 20 K: V. Fuchs, po10
K: J. Čeřovský, Jos. Hájek, L. Klouček, E.

Nyklíček,+ 6 K: Jos. Polák, Jos. Sohrutek,4 K: KonventUršulinek, P. R. Kornhofer,
os. Kovář, Pr. Ondráček, A. Seidl, Fr. Vogel,

po 2 K: A. Pohley, J. Schweydar — 108
9 Vů nad Orl. po 16 K: Josef

Kaplan, po 12 K: Tom. Fialy, 10 K: A.
Klenka, Jos. Portman, G. Šourek, Fr. Vacek,

0 6K: Ě Dvořák, Fr. Beranu,po 4 K:JosefBodroa, . Menol, Jos. Novotný, A. Šindelář
— 96 K, enáška 3162 K 49 h.

10. Vik. Pardubice. po 40 K: Eog. Starý,

p I2K: Fr. Podhajský, po 10 K: Fr. Čermák,r. Jirásko, Al. Kašpar, Jos. Kašpar, AL Ul
brich, Ferd. Zajíček, po 6 K: J. Kašpar, Fr.
Sisl, po 4 K: Fr. Čečetka, R. Čermák, St. Do
braský, Ot. Hruška, Fr. Janeček, Fr. Langkra
mer, R. Pablásko, V. Pilnáček, Fr. Prokupek,
Ot. Vosáhlo, V. Zornig — 14 K

11. Vik. Králíky. po 10 K: V. Havla,J.
Herman, M. Kabek, po6 K: Jos. Červenka,
po 260 K: Fr. Chvojka, Jos. Jelen, Fr. Mo
rávek, Kl. Němeček, Fr. Světelský, A. Víša,
J. Zukrigl, po2 K: Ant. Hubálek, po 1K: V.
Hanaš, Fr. Hovorka, Vine. Marek, Ot. Radouš
= 66KW0b.

12. Vik. Německý Brod. po 20 K: Ant.
Vančara, po 10 K: Vino. Novotný, Č. Jáži, B.
Neumann, po 6 K: Fr. Koten, Vinc.Lašťovička,
po 5 K: Jos. Bříza, Fr. Rauch, Fr. Stejakal,
po 4 K: A. Janáček, A. Herout, J. Klinkáček,
Vojt. Lebdaška, A. Miffek, Jos. Ruml, Josef
Richter, Štěp.Sova, Jos. Uhlíř, po 3 K: Jos.
Brokner, po 2 K: AL.Culka, Frant. Khun, K.
Kolářaký, Jos. Taček,

13. Vysoké Mýto, 6L a 54. = 105 K
14. Vik Broumov, po20 K: V. Groh, po

6 K: Joa. Franc, po 2 K.Fr. Bílek, Ant. Bo
háč, P. P. Drechsel, P. B. Christoph, V. Mati
aske, P. Alf. Pohl, P. Mauer, Riedl, P. Meth.
Rotter, P. V. Rudolf, Eng. Stejskal, Jos. Syří
ště, P. ©. Troutler — 54 K.

15. Vik. Chrudim, po 40 K: Fr. Hajzler,

po 20 K: A. Brdiček, po 10 K: Jos. Barviř,r. Ad. Plešinger, Joset Tichý, V. Výkoukal,

po ŠK: V. Bartoš, A. Liebich, V. Vostřel ==u
16. Vik. Lanškroun, po 20 K: Fr. Krihl,

po 12 K: J. Tvrdý, po 10 K: J. Lžičař, Fr
Nožka — 62 K

17. Vik. Náchod, po 20 K: P. C. Kaněra,

J. Otčenášek, po 12 K: Fr. Pecka,Jo 10 K:Fr. Bakeš, Vince.Dvořáček, J. Dvořák, Vince.
Jandík, Jos. Krihl, Jos. Kulda, J. Novák, Petr
Slavík, Jos. Stejskal, Jos. Vojtěch, po8 K:

K. Hrdina, po6 K: V. Dědek, P K: K.Banch, Fr. Pradič, V, Šitina, Jar. Šourek,
2 K, P. Falg, Khunt, P, B. Krishofer, P. M.
Laudin, K. Mensinger, Jos. Musil, Em. Novák,

po 1 K: Ferd. Donát, St. Hlína — 193 K. Zaeden a únor celkem 3896 K 99 h.

ABAK
Zrnka pravdy.

Uč děti obadých bezplatně, a nedávej dětem
bohatých přednost.

„
hd

Nabylelis vědomosti, 03 tt může scházet; schází
li ti vědomosti, čeho můžeš nabýt?

“ +

Měj v activosti ny chadých, nebo oni jsou
to, kteří přinášejí lesk vědě.

Žerty a vtipy.
U kasy. Jednooký: Prosím o lístek do partera.
Kasír: Zde; jeden slatý.
Jednooký: Dovolte, já myslím, že to do

stanu za polovička; vždy vidím jen na jedno oko.. *
*

Jistý krejčovský pomocník, který s mnoha ne

mocnio byl vyhosen, poněvadě onemocnění cholerossimoloval, byl konečně šalován a sice pro meopráv
něné sí přívlastňování si cholery.

Při návštěvě kasáren. Generál (k voj

Voják: K alužbám pane generále.
Generál: Jak to vyhlíží s masem? Nedostává

jeden velkou, drahý melou porci?
Voják: Nikoliv, dostáváme všichní malé poros.

Ináce Neškudla Syn |

svůj osvědčený a často vyznamenaný

. výrobní závod
i všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.



——
Číslo10.| E má V Hradci Králové, dne 8. března 1901.

Spojenci českého národa.
Stařičký jeden kněz vypravoval mi násle

dující příhodu ze svého života. Byl kaplanem
ve venkovském městečku. Po nedělní práci
vyšel si odpoledne po požehnání na procházku.
Pojednou alyší křik, volání o pomoc a hlasitý

č. Vycházel z domku, v kterémě byla okna
otevřena. Muž tam bil ženu. Pan kaplan vidu
to, pozdviženým a vážným hlasem zvolal na
muše, aby so pamatoval a ženu bíti přestal.
Ale stalo se, čeho by se byl lidumilný kněz
nejméně nadál. „Věrná až do hrobu tmavého
choť“ dala se na stranu svého muže proti
knězi a vzkřikla; „Jdou sl evou ceston“. Na
to ohnivý ještě mladý pán řekl k moži: „Tak
tedy ji řežte dál“.

Nevím opravdu, zdalí jsem tuto událost
v Obnově již nevypravoval, ale napadlo mi
minolý týden, když jsem se vnovinách dočetl,
še oárod český na říšské radě vídeňské na
Jez] již spojence.

Když totiž zuřivý nepřítel národa české
ho Schůnerer ohavnou interpellaci svátosti
pokání v církvi katolické se týkající zadal,
přidali sek němu nejen někteříMladočeši n. p.

B paptálka, věhlasný městský tajemník zebotky, ale i páni agrárníci, zemědělci čili
čeští rolníci do říšské rady zvolení. Tak tedy!
Na jedné straně nejvýstřednější prušáčtí Němci,
kteří veřejně vyhlašují, že nám bude alušeti

proské piklhaubna, na jedné etraně Schonerer,terý, jako surový muž v mém příkladě, v pra
vém smyslu slova národ český „řeže“, a na
druhé straně zástupci českéhonároda,zástupci
českého rolnictva stávají se jako věrnou jeho
chotí až do hrobu tmavého spujujíce se s ním
proti víře otců svých, proti církvi katolické a
to právě v té době, kde hlava církve té vy
dává list za listem, jímž napomíná mocné to
hoto světa, aby s nižšími, slubšími, pracujícími,
potlačenými nakládali dle zákonů křesťanské
spravedlnosti, lásky a Jidumilnosti, jímž pobí
zí kněžetvo, aby horlivě pracovali pro blaho
lido a tak v nejušlechtilejším toho slova smyslu
demokraty — dle posledního listu Lva XIII.
— „pracovníky pro jid“ se stali. A zástupci
slabého a potlačovaného národa, zástupci rol
níků, v potu tváři na broudě, kterou jim ne
křesťansky tvrdý kapitál chce vyrvati, pracu
jící, spojují ee pojednou s nepřítelem svým
proti lidumilnému knězi,jakoby chtěli křiknonti:
Jdí si svou cestou!

Musíme říci, že nás tento první země
dělských pánů poslanců brdinský na říšské
radě čin ne snad k vůli nám, ale k vůli nim
samým a k vůli ubohému rolnictvn našemu
zarmontil! A nejen vědy z radosti, ale taky
ze zármatku dělává člověk vtipy; říkávají
tomu „Šibeniční humor (vegelost).“ Ano do
takového homoru nás to přivedlo a povídali
jsme si: Tak už tedy máme spojence! Páni
zemědělci zadali taky státoprávní ohražení,
to jest ohražení, že říšakou radu nemají za
oprávněnou, aby pro Čechy dělala zákony, my
že jsmo královstvím a jedině v Praze že se
8 námi má jednati. Až posud tomu nikdo
kromě nás samých nechtěl rozaměti. Nyní to
už půjde. Jakmile se nyní zástupci českého
národa a rolnictva přidali k špiniteli víry
svatého Váelava, není pochybnosti, že —
jak se v novinách, na schůzích a na radi
kálních táborech mluvívá — nyní již se zaatkví
koruna svatého Václava na hlavě koranova
ného—obřademkatolickým—korunovaného
— krále našeho. Sláva, sláva, eláva! Nyní to
už půjde. Jukmile se rolničtí čeští poslanci
spojili 8 prušáckým roa převezme stát
ihned dluby rolníků našleb, eapy obilí stou
pnou, řepa bnde jako v Jetech šedesátých starý

lid“, n. k tí obuvníci ze Sobotkyjižmají vyhráno. Pantajemník ze Sobotky spojil se 60
Sahčnererem. Zpovědpotupena,obav půjde ještě
lépe na odbyt. Je nouzi. Čo pakse naší
krajiny královéhradecké týká, překvapilo nás
takovéto zacházení e vírou naší obzvláště pro
to, že jeme to srdečně přáli pasu Jarašovi,

n
te je zvolen. Možná, že má výmluvu, anť prý
onemocněl, ale musí odpustili, že my katolíci
jej katolíka se tážeme, proč že vlastně pora
žen byl Dr. Dvořák, když to má takhle cho
diti? Právě páni poslanci, kteří jsou opravdu
rolníky v našich vesnicích, vidí to přecezcela
jasně, v jakém mravním úpadku jest jejich
čeleď. Právě ta by potřebovala zvýšení svě
domitosti v každém ohledu; právě ten náš
čeledín potřebuje, aby mu kněz — vážností
čili autoritou zástupce Božího opatřený —
přátelské a rozumné slovo promluvil o jeho
povinnostech a z bazcestí bo odváděl. Právě
ta vesnická služka by ho potřebovala, aby i
o té věci, pro kterou wolfiáni a echónererovci
takový farisejský křik stropili, promlavil čili
aby ukázal, jakou obavností jest smilstvo, jak
se ho má varovati, čeho n. p. z nočních toulek,
mozik, předčasných známostí s nesvědomitými
vše elibujícími mladými prostopášníky atd.
se obávati. Věra! Nezbývá nám nic jiného,
než trpce zvolati: Kdo můžeš pochopiti, po
chop! Kdo můžeš pochopiti tu důslednost, dle
které se na jedné straně stýská na spoustu
čeledi a na druhé straně 8e vydává v potupu

před celým světem nejmocnější prostředekudržení mravnosti mezi čeledí a posilnění
ve všem dobrém chasy naší, pochop! My to
pochopiti nemůžeme. Čím bychom si jedině
tuto „důslednost“ vysvětlili, bylo by to, o čem
V postní době křesťan uvažuje, totiž to slovo:
Otče odpost jim, neboť nevědí, co činí.

Mosíme však podotknouti, že nejsme
snad přátely té zásady: „Lid musí náboženství
míti“ — a vzdělání nebu vzdělanějšího nepo
třebují. Ne, nepovídáme to poprve, nám není
náboženství strašidlem lidu, aby se vůbec ně
čeho bál, to je to nejhorší snížení jeho. Tak
to dělají znamenití státníci naší doby, že
sprostým vojákům a pak též kriminálníkům
nechávají kázati. Nám je náboženství poznání,
pocta, poslouchání, milování Boha a ajednocení
ducha lidského s ním. A to jest cílem a úlo
hon každého stvořeného ducha, každého člo
věka. A není nám velikostí trvati v poklescích,
bez nichž není nikdo. Naopak! Hrdinstvím jest
právě u vzdělanějších, přemýšleti o sobě, po
znati sebe, nznati a vyznati vinu. Třásti se
před vyznáním jest chabostí, neli zbabělost.
Právě proto největší muži všech stoleti v vi
nách svých a poklescích přemýšleli a právě
z tohoto hrdinství — nazývejte to třebas
zpovědí — čerpali sílu nejen k zdokonalování
sebe, ale k velikým, sebeobětování a potlačení
sobectví vyžadujícím — činům pro národ a
lid. Ano — pravdu si mlavme, přátely buďme
— právě páni poslanci potřebují přemýšleti
o sobě, mravní charakter svůj zdokonalovati
a síly si dobývati k činům, které nemají býti
nic jiného, než obětování sebe. Ano právě to,
co Schěnarer a 8 ním páni poslanci veřejné
mu posměcha vydali, jest něco, co, kdyby se
konalo anebo dokonale konalo, zcela jiní by
byli poslanci i jich volitelé. Jem lidé nejlepší
by bylivolení, ajen lidé nejlepší dali by se voliti,
a tak by nejlépe postaráno bylo o národiio
lid. Právě že svědomitost — to jest něžné vě
domí, že jsme vyšší bytosti za své činy zod

ovědní — svědomitost nejeydspnějí se pěstaje tim, proti čemu se „katolíci“ spojili s od
padlíkom!

Snad si to tedy páni pro podruhé rozmyslí,
že není zapotřebí prušáckému liberalismu
býti „věrnou chotí až do hrobu tmavého".
Spad si to páni rozmyslí tím více, když ae
rozpomenou, že ta „svobodomyslnost“ — kte
rou tim pro všecko na světě chtěli osvědčiti
— národu českému a rolníkům vymohla to,
čemu jame říkali — nula — nicka. Právě
proto se páni zemědělci od „svobodomyslných“
oddělili, aby něco vydobyli, satím však ge
dělají svobodomyslnějšími nad svobodotyslné.
Ne, pánové, té avětoběžné „avobodomyslnosti“,
která vás vebnala do objetí Sohčnererova,
nepatří budoucnost. Ta jen boří a bude bo
řiti. A kdyš se začne bořiti, tu kapitalista se
svou kasou zmizí, rolník však musí zůstati
doma a dům jeho boří se při tom nejdřív.

PLU se počítajílevné, JÍ
Obnovavychátív páek v feledne. | Ročmk VII

A pobouřích takových ošálení národové hle
dají pak spojence nového! Je to víra, která

pak na novo kladezáklady k blahua pokoji.
Kéž by národ náš, dokud vůbec žije a dokud
není pozdě, tohoto apojemce sí ku pomoci udal.
Nenčiníli tak, bude následovati, ne sice z úst
pravých křesťanů, ale z úst nepřátel našich:
Tak ho „řežte“ dál. A ticho jistě budou ře
zati, až ho dořežou.ABO

Dopis z Prahy,
V Praze, 6. března.

(Komise pro vyšetření „nepotismu“ na pražské
radnici. — Poměry ve krusích šurnalistických. —
Opelichání fagad na museu království Českého a
následky toho. — Něco mového ve příčině literár

ního trhu.)

V těchto dnech minul rok, co na stolci

pražského primátors nastoupil p. dr. Vladimírrb, respective uplynul již rok od té doby,co
řestul býti pražským primátorem p. dr. Jan
odlipný. Pan dr. Jan Podlipný pronesl v za

sedání sl. městské rady král. bl. iněsta Prahy,
když jí posledně jako primátor předsedal a
zbytečně byl při tom dráčděn, svou známou
výčitku „o nepotismu“ na pražské radnici
hnízdícím.

Smělá tato slova a hrozná výčitka z úst
odstupujícího primátora zachvěla nejenom
v Praze, alo po všech zemích koruny České
všemi vážně a poctivé smýšlejícími lidmi.
Byly zde jenom dvě možnosti: Buďto dr. Po
dlipný řekl pravdu, aneb pronesl obvinění
křivé. A celá slušná česká veřejnost očekávala,
že se representace král. hl. města Prahy podle
toho také zachová. Pak-li slova dr. Podlipného
„0 nepotisma“ na pražské radnici hnízdícím
byla neprazdou, očekávalo se že důsledky
jejich dr. Podlipný bude donucen odnésti a
že bude representací král. hlav. města Prahy
přímo vyzván, aby své tvrzení dokázal.

Avšak to se nestalo. Dr. iedlipný zasmělé své tvrzení „o nepotisma“ k zodpověd
nosti vůbec volán nebyl a slova jeho byla
jako na radnici opuštěný ježek, na něhož ge
nikdo s holou pěstí neopovažoval.

Když však veřejnost důtklivě naléhala,
aby slova dra. Podlipného „o nepotismu“ byla
objasněna a vysvětlena, ta opatrní a moudří
pánové nechali dra. Podlipného, který byl nej
povolanějším aby tvrzení své vyložil veřejně
tak, jako je pronesl, pěkně stranou a sami ze
svého středu zvolili si zvláštní komisi, jiš
bylo uloženo, aby prý vyšetřila, co jest na
tvrzení „o nepotismu* pravdy. Předsedou této
komise zvolen byl nynější první starostův ná
městek p. dr. Vojtěch Frič.

Nyní se s jistotou očekávalo, že p. dr.
Podlipný bude požádán, aby slavné té komisi
udal důvody a příčiny svého tvrzení 0 uepo
tismu. Dr. Podlipný zajisté že stále, jako zku
šený advokát a obhajce v trestních záležito=
stech, vyzvání takové očekával.

To všecko se dělo loni v lednu a únoru,
Od té doby minul rok a o komisi k vyšetření,
co jest pravdy na tvrzení „0 nepotisma“, na
pražské radnici hnízdícím, nebylo po celý ten

čas vůbec slyšeti. Komise ta jako n 8 povrchu zemského zmizela, ač často bylo po ni
voláno, aby výsledky svého šetření širší ve
řejnosti sdělila. Avšak do dnes se na to čeká
marně a podle všeho se zdá, jako by bylo
snahou jistých pánů na pražské radnici, aby
drem. Podlipným ocejchovuný „nepotismus
zakryt byl rouškou shovívavého milosrdnéh

zapomenutí. , :
Pokud je to ze stanoviska pánů na praž

ské radnici dnes rozhodojících správno a 8 vý
hodou, o tom rozbodovatí nechceme. Avšak
záležitost tato stala se veřejnou, stala se dů
ležitou a choulostivou radniční aférou a proto
ze sfanoviska mravnosti měla býti dovedena



z toha ko:
smí s může si každý o poměrechna. E]
radnici vládnoucích myaslititi co chce. Příklad
ak, který dala hlava království, matička
raba, v této choulostivé záležitosti ©všem

ostatním českým obcím, kdyš tuto důležitou
afira nechala osnouti, není chvályhodným.
vest-li pravdu nemlavil dr. Podlipný, měl
býti za slova svá bez pardonosouzen a měla-li
slova jeho věcný podklad, mělo se proti těm,
jichž se týkala, příslušnězakročit. Uose však
stalo, není jednání ropresentace král. hlavního
města Prahy důstojné a jenom rozháranost a
těžké poměry v jejím středu tak rozmnožilo,
že dnes panuje oa pražské radnici takové
dusno, že obecní zástapcové bojí se míti při
svých schůzích již i sirky při sobě, sby ne
nastal výbuch, který čím více bude odkládán,
tím bude potom větší.

» *

ke příslušnémusají nebot

*

Pražské poměry jsou na všech stranách
tak
velmoci“, žurnalisté, nejsou více v stavu nad
ně se povznósti ve svém vlastním spolku,
který byl před dvaceti lety zřízen za pomoci
a přispění celé české veřejnosti pro všechny
české žurnalisty bez rozdíla stran a bez 0
hleda na rozsah Jistů. Avšak postupem doby
znemožněn byl do spolku toho vstup redakto
rům časopisů menších, čČimžse zejmena ven
kovským žornalistům stala ©nepopíratelná
křivda. Nyní pak nastaly v pražských kra
zích žarnalistických takové neliberální a ne
spravedlivé poměry, že přijetí do ústředního
jejich spolku jest některým osobám přímo
znemožňováno. My proti tomu nikterak nebo
jujeme, ale k osvětlení poměrů těch jenom

Bo ní k tomu, že v- nedávných dnechylo přijetí do spolku žarnalistického ode
přeno členu redakce „Hlasu Národa“ knězi p.
Emanueli Stránskému a redaktoru „Času“ p.
Jano Langaerovi. Poněvadž spolek českých
žarnalistů jest spolkem bumánním, pod jehož
útulnou střechu stanovy jeho zvou a opráv
ňují uchýliti se všechny žurnalisty bez ohledu
na smýšlení, nsplňaje odmítnutí jmenovaných
podivením všecbny, kdo spravedlivě soudí.

* +
+

Minulý týden konáno bylo výroční valné
schromáždění členů společnosti musea králov
ství Českého, k němuž byla vydána musejnim
výborem. sostávajícím ze zástopoů sněmu krá
lovství Českého, ze zástopců vlády a ze Zá
stupců ©čenů společnosti wusejní výroční
zpráva, podávající uanejvýš uspokojivý obraz
působení 4 poslání tohoto znamenitého če
ského kulturního ústavu.

Ve zprávě té na str. 4 a Ď čteme: „...
veleslavný zemský výbor .... vyhověl všem
žádostem správního výboru musea o pořízení
nábytku conejliberálněji. Záležitostupravení
platů a pensí úřednictva nepokročila v mi
nulém roce tak, jak správní výbor před rokem
doufal. Přípisem doe 26. března 1900 č. 92.765
oznámil veleslavný zemský výbor, že jednání

FEUILLETON.
Josef Miloslav Rautenkrano, budi

tel národa.

(Návštěva u zapomenutého rovo).

Dne 2. března 1901 uplynulo 125 let od
narození zasloužilého buditele národa, rodáka
kralovébradeckého, kněze Josefa Miloslava Rauten
krauce. Jméno Rautenkraucovo mělo působivou
moc na dvě generace před lety padesátými, neboť
nadšený tento vlastenec působil v letech, kdy
ještě temný mrak neuvědomělosti a malomoci ná
rodní přikrýval vlast naši, V tebdejší době již
národní vědomí jednotlivcovo bylo záslužným
čínem, oč zasloužilejším bylo dílo šiřitelů a bu
ditelů tohoto uvědomění! Nedovedeme ani oce
niti dostatečné požebnané působení těchto svých
milosrdných Samaritánů, ale tolik jest jisto, že
bez jejich přispění by nás zde pebylo,

Patří tedy činnosti těchto mužů vděčná
paměť a proto jest to tím trapnější, že Hradec
Králové dosud ani kusem kamene neoznačil rodný
aneb obytný dům Rautenkrancův, ač by toho za
sluhoval plnou měrou,

Poněvadž si ani vlastenecké naše spolky ne
povšímly jubilejního dne jeho, podáváme několik
těchto řádek ku oslavě zapomenutého pracovalka
národního,

Josef Milosluv Rautenkranc narodil se dne
2. března r. 1776 v Králové Hradci. Byv vys
svěcen na kněžství, kaplanoval několik Jet, avšak
ochuravěv byl dán na zatímní odpočinek. I ode
bral se do svého rodišté, kde vyučoval posluchače
nově zřízeného ústavu bohosloveckého češtině,
Ale nezůstal dlouho v Králové Hradci a pobyv
po té v duchovní správě na několika místech
atal se konečně farářem v Sedlci u KutnéHory,
kde zemřel 22. července r. 1817.

Literární práce Rautenkrencovy sáhají skoro
do všech oborů písemnictví našeho. Nejprve vy

platů sj úředn (ko
čas nák protože vnišřní pou

a eprora Feroě Dada v příštích letechještě vyžadovatí velmi značného nákladu, tak
že nelze navrbovati sněmu zemskému dalších
mimořádných příspěvků. Rovněž tak nebyla
splněna naděje správného výboru, že bude
státní subvence pro tento rok zvýšená na
20.000 K., kteroužto sumon by se mohla pro
počátek provésti úprava platů, a -úřednictro
ve svých nadějích zklamáno, musilo se epřá
telovati s myšlénkou, že úprava ta bude od
ročena nejméně na rok, ne li na déle.“

Tímto lapidárním a dalších poznámek ne
potřebujícím spůsobem tesklivě líčí potstavení
masejního úřednictva a stanovisko zemského
výboru vůči němu správní výbor musejní,
v jehož čele stojí jako president hrabě Jan
Harrach a jako jednatel dvorní rada un. prof.
Dr. Bohuslav šli. Jiruš. Poněvadě poměry ty
širší vlastenecké veřejnosti a namnoze ani po
slancům sněmu království Českého nejsou zoá
my, pokládáme za povinnosti právoopakovati
a citovati o nich elova správního výbora mu
sejníbo.

O „příčinách“ neočekávaného a překva
pojícího sejítí „monumentální“ musejní fagady,
která během desíti let docela opelichala, ro
zopsaly se již s nevolí a rozhorčením některé
listy pražské. + .

“

Jednou z otevřených kultaroich nesnází
české společnosti jest otátka nakladatelské a
knihkopecká. Někteří nakladatelé pokládají li
teraturu a její pěstování za nějaký svůj mo
nopol a všelijak hledí působiti k tomu, aby
se literární podniky a kniby, mimo krab jejich
vyšlé, boykotovaly. Hlavními zastanci tohoto
nezdravého a daremného eměra jsou ponejvíce
pánové, kteří za jeho stěnou vydávají a tisknoa
knihy, jaké slušní literáti nepíší a nepřeklá
dají. Po leta vedený odpor proti tomu ukázal
se býti marným a proto strojí se spisovatelé
vystoupiti proti němu spůsobem nejrozhodněj
ším, který může býti pro mnohé nakladatelské
a knihkopecké firmy nanejvýš citlivým, ne-li
dokonce osudným, káyž bude čínská zeď na
kladatelského monopolismu zvrácena a pobo
řena. Ve spolkn českých spisovatelů „Máj“
ustavuje se totiž odbor, který si vezme na
starost upravení českých poměrů literárních,
jako provedl upravení otázky divadelní.

Kroku tobo jest nanejvýš zapotřebí, neboť
na českém literárním trbu jsou k dostání ne
věci, jež si obecenstvo přeje, ale jenom věci,
které jeho monopolisté chtějí prodávati. Český
národ jest katolickým a jděte ku př. jako ka
tolíci po českých knihkupectvích a ptejte se
v nich po katolické literataře, po katolických
literárních novinách a tu seznáte, že český li
terární trh ani cestou eprávně liberální nejde
a že přirozené a vlastní smýšlení českého lidu
nerespektuje, bledě si jenom osobního kra
mářatví, které však právě knihkupecká kon
cese v duchu svém vylačuje. Proto pohnutí
l
stoupil jakožto básník a přispěl s pravým svým
jménem do básnických sbírek Puchmajerových
z roku 1797 8 1798 a potom pod jménem »Milosl.
Rautovského« obíral se četnými menšími i vét=
šími, namnoze příležitými zpěvy a básněmi, a to
světskými i duchovními. Básně ty nevynikají sice
vždy pravým nadšením básnickým a vyšším
vzletem, ale značí se přec upřímným citem, pro“
stomyslností, nenuceností a srdečností, jakož i
plynností; »mají obsah vždy příjemný a lahodný,
a i třeba často nic jiného nebyly než pěkná ver
šovaná prosa, přece je rádi čteme,« tek vyjádřil
se o nich za let třicátých i slavný český básník
lyrický Josef Krasoslav Chmelenský (v »Musej
níku,« roč. 1836, na str. 376), když úplná jich
sbírka vydána byla r. 1836 nákladem přítele Rau
tenkrancova, Vojtěcha Nejedlého, v druhém dile
sebraných básní Puchmajerových.

Známější z básní Rautenkrancových jest
»Zpěv plesajících Čechův a slavnostní pokoje«,
zbásněný v duchu oficielního vlastenectví za teh
dejších válek francouzských, který r. 1814 vyšel
o sobé a r. 1818 byl otištén i v Nejedlého »Hla
sateliea ballada »Poutnice« z Bůrgera přeložená,
která za své doby velice byla oblíbená pro svou
zpěvnost, Ballada ta prvně otištěna r. 1818 v Ne
jedlého »Hlasateli«, a putovala po Čechách od r.
1818 teméř až do r. 1850.

Jak ballada ta působila na mysl vrstevníků
své doby, jeden z nich (Ferd. Schulc v »Osvětě«,
roč. 1877, na str. 375 a 376) blaze vzpomíná
těmito slovy: »Nynější mládež česká nemá ani
tušení, jakou důležitost, jaké krásné místo ta bal
lada zaujímá v našich vzpomíakách, jak rádi jsme
ji zpívali !

Vedle básnění Rautenkranc vzdělávali pilné
vychovatelské pole domácí, vydav hojně spisů

i rozličné práce mluvnické, Také horlivě působil
v oboru bohosloveckém a publicistickém.

Ve vznikajícím písemnictví novočeském bá
snictví mělo převahu nad vědami a naukami. To
bystřejší pozorovaté velmi nemile nesli, a prvý,

sak: dna koliv,nemůlše býti- ai lite ne

pros : o ň a

Drobná obraža. “
Nedělní práce. „Besedy Čusa“ 69-28

přinášejí dopie malíře Menzia, který: felice
chválí nedělní prácí Praví: Mně jest práce
bohoslužbou. Když to tak stojím usvého pod
stavce a nedělní vyzvánění mně sem slavnostně
zavznívá, jest mi při práci dvojnásob blaze
— — — Pro mne jest práce nedělní nejkrá:
enější práci. Takový pocit prý má jistě rolník
když v neděli pracuje a žeň svou zachroňaje
od zoičení; tím vykonává čin dobrý, zacho
vává si požehnání Boží. — „Besedy Času“ 8 ga
stem tuto pochoutku otiskly. — Ovšem, jme
novaný malíř nendává pročprávě nedělní práce
jest nejkrásnější, proč ne třeba čtvrtek,pátek
neb jiný den? Meri lidem koluje již staré a
osvědčené pořekadlo, že na nedělní práci nelpí
obyčejuě žádného požehnání. „Čas“ rád sbírá
ta přísloví lidu, občas je v učené formě před
kládá svým čtenářům, — ale na toto přísloví
dojista zapoměl. — Ale v tom je jiný háček.
Církev katol. velí, aby sedmý den v týdau
člověk od práce odpočíval a aby ten den byl
Boba zasvěcen. A protože to církev velí —
pak to ovšem musí býti v pánů patronů „Úasn“
naopak! O nic jiného ge jim nejedná, leč jen
aby to, co církev praví, byť i pravda toho
celý svět uznával, — vyvrátili a v posměch
nvodli.

Tak tedy dle p. Menzla má rolník ty
samé pocity. Podivné to srovnání. Rolník má
i v neděli pracovati, když se celý týden.lo
potil, nemá si ani jeden den věnovati odpo
čioku, má odporovatí tomu, co církev praví —
Noby sachovával požehnání Boší, totiš úrodu —
— —* Toť špásovitý náhled! A „Čae“ jest
přece „lidovým“ listem, sám se tak nazývá 8
aby ta lidovost více vynikala, odporačuje, aby
ten lid dřel stále, bez odpočinku, aby ani
v neděli od práce neustával. Kde jest zde hu
manita7

Naposled ještě bude „Čas“ odpornčovat,
aby se zavedlo zase otroctví — protože jest
církev proti tomu. V továrnách „Času“ blíz
kých přítelíčků již také to novodobéotroctví
se jeví. Proto byto nebylo nic divného, kdyby
„lidový“ „Čas“ to „z vědeckého“ stanoviska
podporoval!

Politický přehled.
Vmltřní sitmace. Vyjednávání vlády

s mladočeskými vůdci jest ukončeno. Nabídky,
které se Čechům učinily, jsou dosti důležity;
avšak jsou jen finančního a hospodářského druhu.

kdo veřejně vyjádřil se o tom, byl Raulenkranc,
napsav v Hromádkových »Prvotináche r. 1815
toto: »Horlivý vlastenec, jsnž píše, zvláštní
má v básních a zpěvích zalíbení, ale zdá se
mu, že by již čas byl o jeden krok i dále po
stoupiti. Svrchovaný čas jest, aby někteří vlastenci
k vypracování geografie, historie přirodní, fysky,
umění každému, kdož vzdělaného muže jmena za
sloužiti chce, nýbrž každému, kdo pověr prázden
býti a Boží moudrost a dobrotu vždy lépe po
znati žádá, tak velmi potřebných — již jednou
se přičinili.«

Vůbec pak ze všech literárních plodů Rau
tenkrancových viděti je upřímnou snahu, aby řeč
a písemnictví naše k lepšímu způsobu byly při
vedeny a aby bylo vyhověno alespoňnejpilnějším
potřebám písemnictví domácího. Co se týče ná
rodnosti české, tu Rautenkranc u věci té mluvíval.
a psával tak důtklívě a jednal tak prakticky, jsk
dosavád málo kdo byl činil, a především ukazo
val k bezpráví, které se tehda národu našemu
vytlačením jazyka českého ze škol, úřadův avyš
ších krabů dělo, i způsobil tak zřejmě a slovy
tak trefnými a ostrými, že se divíme, kterak při
tehdejší censuře vše 10 mohlo býti vytiště o. .

V dopise svém ze dne 22. března r. 1806,
který Nejedlému poslal po vydaní prvého svazku
»Hlasatele českého« a který Nejedlý v druhém
svazku otiskl, psal Rautenkranc: »Jsemf dávno
již toho přesvědčení, že dokud učení šlechticové
a učenci na vysokých a latinských školách na ten
nevlastenecký předsudekstonati, všecko jen v ci
zích jazycích čísti a psáti a za vše, co Česky vy
blíží, se hanbiti budou, darmo na prostý, obecný
lid tlačit budeme, aby on sám české knihy ku
poval a četl. Když učení u nás chtíce učeně
psáti, myslí, že by k tomu jazyk český byl nedo
statečný, aneb obávají se, že by, nemohouce od
cizích národů čtení býti daleko široko oslavení
nebyli, a tak mnohé výborné známosti, kterýmž
se ve vlasti naučili, cizím jazykem 'bepsavle,
vlasti jako ukradli: jak neměla literatura i s ja
zykem i s vlastenectvím bynouti? Jak nemá za



Národní ústupky se nečiní docelg žádné. Budou-li
Blubem podmínky, jež mladočelíl vůdcové s vlá
dou ujednali, ecbváleny, bude"piti dobodnutí
také politický výsnam a sicé v tom ohledu, že
se Mladočeši dostanou konečné z osamocení, do
kterého se dostali obstrukcí a že nabudou neproti
levici daleko větší váby,

Ma oe ká delegace usnesla se na vypušténíjistých vlá niEb předloh z obstrukčního svého
programu a jest hotova aspoň prozatím spolu
Půsohbiti k oživení parlamentární práce a jaksi
k uadravení parlamentu vůbec. Usnesení to jest
zatímním, provisornín a nevylučuje možnost
mladočeské obstrukce později. Než, faktum to
jest politicky důležitým m znamená snad přece
stavěním mostu k další rozvážné a umírněné po
litice a zenechání loutkové divadeloí hry, jakou
každá obstrukce se jeví,

eští radikálové učinili se svým prvním po
kusem, aby mladočechy zanechanou obstrukci na
svůj účet provozovali, nehorázné fiasko. Poslanec
páté kurie plzeňské Fressl trpí náramně toubou
po »vavřínech« socialistů z r. 1897. Dne 6. t. m.
prov dl tedy podle vzoru bývalého poslance útok
na předsednictvo. Dlouhými kroky ubíral se
k předsednické tribuné, na které právě seděl mí
stopředseda Prade a vytrbl tomuto z ruky listinu,
na které byl zanešen seznam řečníků k prvnímu
čtení vládní předlohy o odvodu na rok 1901.
Ale pochodil špatně. Ihned se naň vrhlo několik
německých radikálů, strbli ho ze stupňů, vedou
cích k presidiu, tloukli ho do hlavy a do žeber,
Škrtili, fackovali ho a kopali doněho, když upadl.
Tu teprve podařilo se vyprostili ho z rukou roz
zuřených Němců, Z českých poslanců mu nikdo
nepřišeloa pomoc,ani vlastnísoudruhovéz obou
radikálních táborů, řídice se patrně náhledem, že
směšný jeho pokus o zmaření vládní předlohy
nemůže Be pojímati jako vážná politická akce. Co
dostal, to mél a na konec mu ješté předseda hr,
Wetter udělil přísnou důtku. Mezi Mladočechy a
Česk. radikály strbla se pak hádka,

Maadáty posl. Klofáče ohroženy.
Posl. Klofáč zvolen byl ve dvou okresích. Protože
proti volbě jeho na Slánsku byl podán protest,
přikázána byla tato volba výboru legitimačnímu.
Ale sněmovní oddělení, které zkoumalo jeho man
dát za liromyšlskou skupinu, shledalo, že také
tento mandát zadán byl posl. Klofáči následkem
rozličných formálních vad nesprávné. Neschválilo
proto této volby, nýbrž navrhuje snémovně, aby
tuto volbu zrušila: Je tudíž dosti nožné, že pan
Klofáč ztratí oba mandáty,

Z Jišní Afriky delší dobu rozšiřujese
zpráva, že burský generál Botha byl od Angli
čanů obklíčen a že se vzdal, Zpráva tato dosud
se však nepotvrdila, Druhý přední velitel Burů
Dewett, při jeho četě jest i president Steijn,
šťastně unikl anglickému vojsku a vrátil se z kap
ské kolonie přes značně rozvodněnou řeku oranž
skou do svovodného státu oranžského. Přepravil
i vozy se zásobami. Má asi 1500. mužů. Četa
trpí prý značně nedostatkem.

sko. Ostatní súlastněné velmoci kromě Francie
]]]“].. >.

Když bude míti lid obecný příklady a vůdce
z vyšších, lehce a brzy se na stupeň skvělosti
pozdvibne, anobrž sám se ve apolek k tomu po
vzbudí. Když budou učení učené spisy své v ja
zyku psáti a vydávati mateřském, icizí národové,
moudrosti všech národů četrní, našemu jazyku
paučiti se dychtiví budou.« ©

Rautenkrane všaknehorlil tehda jenom slovy
ostrými na úpadek národnosti české a ponížení
jazyka domácího, anobrž byl i mezi prvními vla
stenci, kteříž ukazovali, jak by u věci té mělo a
mohlo se platné pomoci, odhaliv zřejmě a bez
obalu germanisační snahy tehdejšího školství, jež
pracovalo na soustavném vyhubení jazyka českého
z veřejného života.

Již r. 1802, v řeči akademické, kterou zaházv
jil své přednášky o jazyku českém na bohoslovéř.
kém ústavě královéhradeckém ukazuje na nebez
peči, jaké vzniká národu poněměujícím. systémem
školským.

Po změně tohoto násilnického vyučování
volá důrazněji r, 1807. v předmluvě svého sbisu
»Cvičení se k německému mluvení.« Nejdůraznější
protest proti poněmčování národa českého pó
vznesl Rautenkranc r, 1814 ve zvláštním pojed
nání »Proč by se mělo v hlavních školách krá
lovství | Českého učiti také Česky a češtině.« Po
jednání toto teprv po smrti Rautenkrancové vy
dané jest nejpozoruhodnějším projevem, jenž v prvé
polovině minulého století na poli publicistiky české
se objevil Z úrývků pojednání tohoto lze seznati
horoucí lásku Reutenkrancovu ku mateřské mluvě.

Rautenkranc slovy obnivými předem uka
zuje, že lásku k vlasti nelze odděliti od lásky
k jazyku mateřskému a že každou urážku jezyku
učiněnou pokládati jest za urážku na veškerém
národé a na veškeré vlasti spáchanou; neboť —
praví dále — skdo potlačuje jazyk národa, potla
čuje spolt národ. Tyran, který chtěl podmaněný
národ vymazati z počtu národů, hleděl vždy vy
hladiti jazyk jeho jazykem vítézného, Že s jméném

podaly proti smlouvě protěst. Vojska evropská
chystají se k odchodu z Pekingu. První odejdou
Francouzi, po nich Američané, Angličané a Ja
ponci. Zanechají jen něco málo mužstva k obraně
svých vyslenectví a železnic. Nejméně cbuti k
odchodu jeví Němci.

Z činnosti katol. spolků.
J.H.adp biskupEdvardJanv tovaryš

ské Jednotě. Minalé neděle dostalo ss členetvu
toraryšké jednoty a četným hostům vzácného požitku
přednáškou Jeho Biskupské Milosti „O staročeském
násva postních neděl a novodobém dachu“. Slovntný
ndp. řečník asjímavým, sobě vlastním přednesem vy
ovětlil význam názra postních neděl, jež dle pořadí
tovou Se černá, pražmová, kýchavná, dručebná, emr
telná a květná a zároveň ačinil při jednotlivém vý
kladě zajímavé srovnání staročeského křesťanského
dacha s nynější náboženskou lhostejností. Přednáška
tato ve svém vytčeném náboženském rámci dotýkala
se společenských a vlnsteneckých poměrů a prod
chnata byla tak vřelým zájmem o přavé blaho lidské,
že přispěla nemálo ku vzpružení náboženského pře
svědčení členstva i přítomných hostí, Návětěva vrch
ního pnetýře v torargšské jednotě potěšila všecky,
neboť dosvědčila opětně nelíčenou náklonost ndp.
biskopa ka pracojícímu lidu. Jet v pravdě biskup
kralovéhradecký lidovým apoštolským biskapem a
předčí evými skutky všecky tak zvané demokratické

vůdce, kteří o lidu vědíjenom tehdá, když z rukyjeho něco potřebují; jinak však ao lidn štítí a o
pravé uvědomění lidu nedbají. Lid však všecky neu
přímné deklamace jistých pánův o lidovosti jiš dobře
prohlédá, dle skutků řeči tyto posnzvje a odvracuje
se bonfně od svých vyděračů ku pravým evým přá
telům. Kéž jenom více tak obětavých pastýřů vzbudí
eírkvi své Bůh v dobách našich| Příklad našeho vrch
ního pastýře nemůže zůstati bez vlivu na diecésní
duchovenstvo, aby též dle hlasu sv. Otce a dle pří
kladu svého biskupa vycházelo mezi lid a zakládalo
lidové spolky na ochrana nejdražších statků lidstva
— náboženství a národnosti.

Přednáška. V jednotěkatolickýchtoraryšů
bude přednášeti dp. Dr. Reyl„O domovském práva“
v pondělí dne 11. března v 8. hodin večer. Hostům
vstup volný.

Katol. jednota v Dolní Dobroučl
u Ústí n. Orl. konala v neděli, dne 3. t, m. achůzi,
která byla četně navštívenou. Fan redaktor Vobejda
Prosečský přednášel zde o thematě: „Církev na prahu
XX. věka“. Dojemnými slovy vylíčil ten boj, který
proti církvi so vede, objsenil zásady atheismu, poukásal
mnoha důrody na nicotné a dočasné jeho snahy. Vy
líčil svláště kořen židovakého liberalismu — a tu n0+
vodobou „svoboda“ pod níž vlastně ten pracající lid
sténá a upadá v otroctví. Mnoho krásných příkladů
z historie pobavilo a poučilo všechny posluchače a
řečníkovi blahopřáno. — V neděli, dne 10. t. m.

řednáší zde vídp. R. Vrba, člen redakce „Katol.
istů“ = Prahy o thematě: „Zřizováníobilních skladišť“,

Jednota katel. tovaryšů v Chrudimi
koná v neděli, dne 10. £. m. schůzi, při níž předná

Hradce Král. o thomatě: „Náš úkol na poli sociálním“,
Katolieká jednota v Kostelci n. 0.

konala svou měsíční schůzi dne 24. úcora v sále na
Rabštejně. Účastníků bylo přes 400. Dp. katochete
Jan Černý probra)důkladněa zábavně thema „Kristas
a proletáři“. Proletáři těmi byli otrok, šena a dítě.

ŽP
a jazykem národa přemoženého i duch a povaha
jeho sklesne, že obeň svaté lásky vlastenské vy
hasne, a doutná-li přece, že národ vždy srdce tru
chlivého a vysvobození žádoucího bývá, to dějiny
všech takových národů nasvědčují. Může-li pasto
rek milovati otčíma, který mu všechno dědictví
po pravém otci odejme, sni památky po něm mu
nezsnechaje? .. . Byl čas, za naší paměti, že
nepřátelé jizyka našeho, Němci, i také žel! ně
kteří zrádní Čechové marně usilovali, oby český
tak jako polský, slovenský a uherský jazyk utlačen
a po všem mocnářství Rakouském jediný toliko
německý panujícím učiněn byl, V Čechách se jim
to nejlépe podařilo, poněvadž od dávných
časů Němci ze všeho okolí do této krásné a po
žehnané zemé pro lepší obživu se hrnuli, aby se
v ní usadili, a vladykové čeští ne tak jako polští
a uherští vlasti své a +achování jazyka jejího be
dlivi a pečlivi byli. Ale Bůh věčný, nírudův otec,
zmařil tento zlý úmysl a zachoval na vzdory
všemu nepřátel našich pošetilému úsilí bytost,
jméno i jazyky národů neněmeckých, žezlem ra
kouským vspravovaných.« Po té Rautenkranc líčí
barvgmi živými všeliké nepříslušnosti a nebezpečí,
jež vycházejí národu českému z toho, když mlá
dež ve školách němčinou se přecpává, a ukazuje
konečně obšírně a podrobně ve dvanácti článcích,
které proměny ve školách musily by se státi a jak
by tyto měly zřízeny býti, aby se vyhovělo právu,
slušnosti a potřebě národu našeho. Končí pak toto
své pověstné pojednání provoláním k stavům Čes
kým slovy, nyní ještě povšímnutí hodnými, takto:
„Snémové českých stavů za starých časů rokovali
netoliko o berních půjčkách a válečných přípravách,
ale také o všem jiném, což k zvelebení a k osla
vení národu českého přispívalo. [ zachování a
vzdělání jazyka vlastenského bylo jim předmětem
důležitým, jakož.ta ukazuje sněm r. 1615. odbý
vaný. Slavní stavové České země! Nezůstává-li
tento předmét až podnes sám v sobě tak důležitý,
ba není-li za našich Časů „mnohem důležitější a
protož hoden vší pozornosti, hoden, abyste se ho

Ukázal nejprv sbědovaný jejich stav v době pobanské
a povanesení jejichsa doby, kdy přijali učení Kristovo
se ové náboženství. Dovedně ae dotkl nerděčnosti lidu
dělnického, který obyčejně a oltáře nabýval svobody
a práv člověka a nyní proti témuž oltáři brojí a naň
metá kal. Více neš otrok povanesena žena a s toho
důsledek, de tím vděčněji ae má ukisati náboženství
Kristova. Zakončil povzbazením, bychom sré víry si
vážili a nedali ci jí od nikoho topiti. Na konec pro
mluvil vidp. Ant. Kaška o marnosti snah liberálních,
v vytrvalosti s sílo ducha stařičkého av. Otce Lra XIII.,
jemuž ke konci schůze provoláno bonřlivé „Sláva“ a
žapěna papežská hymna“,

Z Heřmanova Městce. Vzdělávacíkřesť.
katol. socialní spolek konal 3. března řádnou valnou
echůsí a ze zpráv pří ní podaných uvádíme: Spolek
má 2 čentné, 3 přispívající a 100 činných členů, cel
kem 105, Za uplynalý rok bylo 13 rýborových a 9
měsíčních schůzí « přednáškou nebo čtením poučným
i zábavným. Členové spolku jako dříve, tak i letos
zúčastnili we hromadně církevních slavností, vykonali
oprávu Boží a přistoupili k stolu Páně. — Dae 19.
srpna konala se velmi zdařilá slavnost posvěcení
spolkového praporu; dne 9. září zúčastnil ae spolek
sjezdu katolických spolků v Chrudimi. Volebního
ruchu v 5. kurii jsme se súčastnili a svá volitele po
stavili, Vynesením sl. c. k. místodržitelství z 22, února
1900 č. 20,232. povolena změna stanov. Jmění spol
kové: Příjem byl 288 zl. 78 a půl kr, vydání obná
šela 259 zl. 98 kr., z toho připadá na účely upolkové
149 zl. 93 kr. a podpory vyplaceno nemocným členům
110 21. Máme na hotovosti celkem 603 zl. 92 a půl
kr. — Časopisy odebírují ee jako léta předešlá a kni
hovna rozmnožena 34 svazky, tak že nyní čítá 267
wrazků. Zdař Bůh! —

Z Lomniee m. P. Předešlouneděli odbý
vána první řádná valná hromada naší katol. jednoty.
Předsedou zvolen vlp. Knížek, jednatelem p. J. Kobrle,
stavitel varhan. Mladá jednota naše čítá 87 členů
činných a 13 přispívajících. Na začátek to zajisté vý
sledek skvělý. První schůze členská bude 2+. března.
Zdař Bůb.

Z Častolovie. Národníkatol. jednota měla
dne 3. března epolkovou měsíční schůzi. Za velikého
účastenství mluvil dp. katecheta Jan Černýz Hradce
Králové o thematn: „Kristus a proletáři“. Vylíčil
smutný stav dělníka — otroka, ženy a dítěte před
Kristem, poukázal, jak Kristus povznesl tyto stavy a
tím rozřešíl sociální otázku a že tedy zase jenom
Kristus a křesťanství schopny jsou vyléčiti a povznésti
chorobnou společnost nynější. S pozorností aledovali
poslchačí tuto přednáška a ku konci odměnili dp.
řečníka hlačným potleskem. Když pak p. Ješina, ještě

přednesl pěkný výstup a pobavil a rozesmál shromáždění, schůze skončená, Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Diplomatické umění rak. vlády a

biskup Brymych. Pod tímto záhlavím přináší
pražská „Politik“ v číslo 65. ze zákulisí politic
kých našich poměrů zajímavou stať, již v doslov
ném překladu podáváme: „Ačkoliv svrchu uvedený
předmět jiš v roce 1000 v různých listech byl pře
třásán, nebude to přece ami tentokráte nezajímavo,
jestliže na základě spolehlivých z Vídně došlých in
formací tato pro rakouské poměry tak charakteristic
kou záležitost ještě jednou a to zcela přesně na pře
třes vezmeme. — Německo nacionální kněžstro (!)
udalo biskupa u vlády a vláda si pospíšila biskupa
v Římě obžalovati, aby mu vymohla od apoštolské
Stolice důtku. Ala vysoká vláda míní a Bůh mění.
—— ————a

jakožto věrní opatrovníci práv, svobod, cti a slávy
národa čěského znova ujali? Dokázali jste moc
náři i v těchto nejnovějších časech skutky, že jste
až dosavad věrní Čechové, věrní své vlastij .. ©
dejte nový důkaz věrnosti této, ujmouce se českou
horlivostí jazyka národa svého.. , Doplňte ne
dostatky důvodů a navržení mých a předneste
žádost tuto ve iménu veškerého národa králi své
mu .... Dobudete sobě vděčné veškeréh> národa
památky a slávy, kteréž i co svět světem bude
požívati nepřestanou stavové království Českého
od r. 1615... „«

V letech 1809.—18r2. byl Rautenkranc ři
ditelem školy v Nových Dvorech, kdež předcházel
ostatní učitele svým příkladem v horlivosti u vy
učování. Horlivé naváděl mládež ku cvičení písní
náboženských a vlasteneckých, Nezanedbával při
vzorné výchově d.ševní ani tělesného výcviku,
pěstuje hojně tělocvičné hry a jiné dětské vyra
žení pod šírým nebem na svěžím vzduchu. Dávno
před moderními pedagogy věděl Rautenkranc, že
zdravý duch sídlí jen ve zdravém těle. Moderní
škola nenznává toho ani nyní po 100 letech. Vů
bec škola v Nových Dvorech byla školou vzornou,
takže pojistila Rautenkrancovií i na poli vychova
telském zvučné jméno.

* *.
Horlivý vadělávatel zanedbané role národní

upadl skoro v zapomenutí. V přehledné histo
rii literatury české uvádivá se jenom jménem, ve
školských učebnicích není vůbec ani jména jeho
vzpomenuto, hradečtí rodáci zapoměli naň též
úplně. Jenom ve spise Bačkovského »Kněží kato
liétí o písemnictví novočeské zasloužili« věnována
Rautenkrancovi obšírnější vzpomínka, z níž jsme
také některé podrobnosti čerpali. Pokud nám jest
známo, pojmenovalo obecní zastupitelství jednu
ulici na nábřeží Orličném ulicí Rautenkrancovou,
ale mladší generace ani nebude znáti význam to
hoto jména. Povolané kruhy měly by dáti zde
průchod spravedlnosti a pamětní deskou pojistiti
zasloužilému buditeli trvalou paměť,



Biskupovi, jemuž obžalobas munojaturou vídeňskou

bylaE vyjádření podána, bylo tím poskyčnntevhodnáa vítaná přílešitost, aby sv.Otci fčil rakouské
šry a aby dle daného pokynu s Říma přímo Jeho

eličenstvu císaři podal ve formě obšírného pamětního
spian vyvrácení křivé obžaloby. Pokud naše informace

sáhají, nerňstal tento spis bes dojma na Jeho Veli
čenatvo. Neboť domnělo „mladučeský a bestaktní“
biskop s úctou ku osobě mocnářově a zároveň 6bi

akupskou odbodleností vyvrátil v obšalobě bod za bo
dem a pravýatev Jeho Veličenstva vylíčil. Se stano
viska vlasteneckého bylo zvlóště s důrasem poukásáno
že vlastenecké stanovisko biskupovo jest ketolické,
jehož základní zásada jest totošná a příkazem Kristo

vým; „Co nechceš, sb ti da činili, nečiň ty jim.“Co Čecha bolí, nesmí Němcůmčiniti, ale i ěmci

sají dlo tohoto příkazu u Čechy jednat
České katolické vlastenectví jest dynastické, neboť
nejenom šetří křestanského názora o božském původu
státní moci, ale i výslovně habsburgekoa dynastii pří
výkladu českých dějin (na př. bitra na Bílé Hoře)
v ochranu bralo s béře, ačkoliv tím ztrácí popularita,
oož platí svlášté o samém biskupovi, bývalém spiso
vateli — Slenoviska českých katolických listu v době
sručení jasykového nařízení se dotýkaje, připomíná
biskup,še nobylo možno v tyto dny žádnému
poctivěmu národovci bráti v ochranu
vládu. Zvláště obšírně bylo v pamětním spise pro
bráno domnělé,
trěnosti Lanovských vůči patronkou praosentovanému
faráři, ačkoliv něvrh koneistoře jinsk sněl, házení po
něm sněhem a kusy leda, přivolání cisáckého pastora,
který docela i umírajícího otce jistého katolického
kněze k odpadu chtěl svósti, pak štvanice proti Římu,

porované zahraničními penězy 8 listy, byly J. V.

nova bylo do pravého světla postaveno, ješto záleží
v tom, še české děti státem sřízené veřejné školy vy
učovány bývají v náboženství jazykem českým a žo
pro tyto děti a jejich rodiče zvláštní místnost v 801
kromém domě sa kaplí bývá používána, jen aby pe
byli Němci dráždění a v náruč všeněmeakých pa
atorů vehnáni. V tom záleží vání Trutnova!
A takové nepravdy byly do Říma reforovány! Jaký
div, že biskup výslovně ve své obraně praví, že 80
vláda v Římě kompromitovale, a če otevřeně Jeho
Veličenstvo prosí,aby mu sískal sadostučinění. Když
doznává biskup, še se zrodil v čsské vísce, do
mlara jeho mateřskájest českou, še stůj národ mí
luje, s ním se raduje G s ním truchlí: proteataje
slavnostně proti obšalobám, jakoby, sí svých bi
skupshých povinncetíoproti svým peckým diecé
sanům nebyl vědom, uváděje; co jeko diskap proně
mecké diocósany vykonal. Na konéa psaví biskap, še
Rakousko může býti jenom tehdá eproštěno zmatků,
do nichž zabředlo, jestliže všichni na řejné záleši
toati vliv vykonávající mužové podobně ové vlaste
nectví založí na křesťanských zásadách spravedlnosti,

lásky,č to činí katoličtí čeští vlastenci. Katoliči Češí nejsou říhi í, praví výslovně
biskap ve svém pamětním spise,
nutno ns jiné straně hledati. Slovy: „Bůh sachovej
od falešných přátel ohrožené Rakousko“ končí tento
spis, jenž dle našeho míněnímůže příštímubistorikovi
dějin českých a rakouských prokásati vzácných slu

dnb. Zdaž apis tento v ministerstvu kultu jako dosud
zůstane na všdy uschován, nevíme, ješto není zrovna
naší vládé příjemným, ale jak ae dovídáme, chová
jeho opis ministr Rezek. I pro náš národ může z to
hoto případu býti váženo naučení, že to nemusí
býti zrovna úkolem jebo politiky, aby byli ubíjeni
mužové, kteří mejí příležitost a odvahu promluviti
otevřeně prarda u samého trůnu.“ A% potud dobře

zpravený pražský list, k němuž nepřičiňojeme anislova, neboť věříme povně, že šijí ještě vČecbéch
mužové, kteří uznají křivdy dosud páchané na jednom
« nejšlechetnějších synů českého národa. ©

„Zkušební kandidát“ v Klicperově
divadle. Hře této byla přisuzovánatendence proti
náboženská, ale úmysl minul se s účinkem. Ošuntělý
a nesmyslný darviniemue může jenom polovzdělance
strhnouti k povrohnímu úsudka, ale vzdělaný muž má
dosti příležitosti, aby aeo lichosti nauky darvinistické
přesvědčil, rovněž prostý člověk svým přirozeně zdra
vým rozumem postřehne tato lichvst. Z těch důvodů
jeme se před časem ani o „Zkušebním kandidáta“ ne
zmínili, protože to považujeme za práci, která nalézá
jen chvilkové obliby a na několika zdejších polo
vzdělancích nám nezáleží. Hra však oráší professorský
stav, líčíc professory jakoby pravda žactva skrývali,
proto byle návštěva divadla žactva zakázána. Ochotníci
mohli by se urážkám tak důležitého v račstě našem
stavu vybnooti a voliti hry nezávadné. Kdy pak kdo
viděl v Hradci Králové posmívati ae ne jevišti židům?
Bami ze sebo dovedeme si dělat posměch každou chvíli.
Ochotníci zdejší sledovali dosud umělecké cíle a vy
hýbali se politickému strannictví, snad ani nové před
eednictvo nezavleče divadlo naše do areny politické m
nepřipraví mu snad osad rozkladu mnobým jiným
spolkům již připravený?

Sportovní klub v Hradci Král. koná dne
16. t. m. přátelský večírek e bohatým programem, ve
ové místnosti v Grand hotelu, ku kterómuš naše obe
censtro co nejuctivěji zve.

. Pobožnost křížové cesty v chrámuP.
Marie v Hradci Králové bade ne konati příští neděli
jekož i ostatní neděle postní vědy o půl 3. hod. odp.

„Duch katolické obmovy“ jde čile na
odbyt. Ze 1600 výtisků rozeslaných vrácena jen malá
část zpět. Několik net odběratelů ai přadplatilojiš
celé dílo a velmi lichotivými přípisy. Mnozíkněží za
slaly nám adresy svých známých což platí hlavně o

kněžstva s jiných diecésí. Někteří knáží z hradeckédiecése vrátili patrně u nedopatření prvý sešit zpět,
protože ani cene ani obsah nemohly býti důvodem ku
vrácení. Na mnohé osady byly objednány hromadné
zásylky, ješ se expedují se snačnou slevou franko.

. Naše sbírka úvodníků byla některými listy
ketoli kými dosud ignorována, takše je za
kanbil , ", jen na sbírku naši jiš apozornil. Ješto
rozesfláme jenom svým abonentům'„duche obnovy“,
ftádáme alušně o ndání nových spolehlívých adres.

Osobní. -PanFrant. Bpora, c. k sedí
adjankt vo Fryštátě (Slezsko), jmenován byl c. k.
soudním tajemníkem tatáž, Blabopřejeme.

Výbuch acetylinm udál sov voler
v bostinci u „Zákootských“ vHradci Král. Okna v míst
nosti byla rozbíte, stěny porouchány, některé před

měty rene a podomek,který právě v místnosti6o nalézal lehce poraněn.
Oslava odpadlíka Smotany a „De

breslav“. Spolek akodemiků „Dobroslav“6 „Nera
don“ a se spolkem šidovských příračí pořádal v „So
kolovně" v ci Králové za pohostinského vystou
pení pana Hajna „manifestační“ přednáška. ivě
obyčejný zjev,ale natí k úvase. náška měle býti
„manifestadní“, coš jest po česka „rýpavá“. Přednášel
redaktor Hajn, odpadlý od katolické církvena roskaz
mudrce Masaryka, rovněš odpadlého. Zdá se, še čeští
odpadlící oslavují proto odpadlíka Smetanu, aby národ
věděl, že oni pro avé odpadlictví zasluhují též oslavy.
Proto, národe, honem věnce pleť na akráně elavných
veledachů, kteří se na nic jiného dosud nemohli, než
na tupení rodné církve, Byliť sice vědycky srádoové
v opovržení, ale teď se to musí opraviti v docha bu
manity. Pořadateletví převzaly: Spolek didorských pří

protože se šidé derou všude; rovněž „Nerudovi“ 60
nedivíme, protote sa svou nevědomost nemůže, ale di
víme se pánům akademikům, de se biýskejí o tek
chatrným rozhledem včeských dějinách. tí ska
demici oslavojí elavnostně muže, jenš nenapesl řádku
českého ani jazykem ani duchem. Věecky své pabli
kace, většinou z německé fiolosofie Heglovy vybrako
vané, na Smetana německy, ba i své zápiskly
napsal původně německy a teprv proslulý Bambas pře
ložil je, jako více jinýci vzdělávacích“ spisů, do ja
syka českého. To ovšem ani čeští skademici nověd,
že Smetana neuznal za vhodné psáti v letech pade
sátých tím opovršeným jasykem českým ačkolivkří
sitelé národe český pralí. Pro nic a sa mio aháněli
hradečtí akademikové 5, března oslava úplně ném Ibo
stejného mašo a nechávají bez povšímnutí3. t. m. kdy le
tos připadá 135leté jubileum bradeckéhorodáka, kněze
abuditelenárodaJ. M.Ranteukrance,jenějiš r.1802ba
dil českým jasykem národ k životu, Tuto nevědomost
vlasteneckých dějinpokládáme u našich pánů akademiků
za neomluvitelný břích a myslíme, že ho nesmaže sni
osvojovsná snačka pokrokovosti. Pleso všecek nátěr

krokovosti zůstávají přece naši občané akademičtí
a své škodě štafáší při chytráckých podnicích„vůd

ců“ národa, ať již to jest jednou mladočeská aneb
realistická politika. Doufáme, že se přece jednou vy
maní česká studající mládež ze vleku politických do
brodrahů a bude si jednou jiš všimati toho, 00 jí mej
lépe sluší, totiš poačné knihy, jinak utratí úplně váš
nost m myslících lidí. Tak chabá návštěva „manifo
stační“ echůse pány poučile, še hradecké obecenstvo
jest duševně vyspělejší, nešli jeho samosvaní osvěco
vatelé. Jen více studie, pánové, více stadial|

Etracená existomee. Minalounedělisat

ča byl v Roudnici pro tuláctví a šebrotu 41 r. starý,několi
charakter v domovském lista města Kostelce n. Orl.
označen jest „absolvent filosofické fakulty“. Zatčený
uváděl, še absolvoval filosofickou fakultu a byl jiš
učitelem na střední škole, byl prý ale pro nějaký pře
stopek spáchaný urážkou ministra propuštěn a
doby se potuloje. Loni jiš abíral inserty pro adresář
předních obohodů a závodů za nějž vybíral poplatky,
také subskribční listinou obcbásel přednější osoby a
ablral příspěvky. Byl odsouzen do vězení na 3 day,

, Dary ns „Adalbertinam“. Jeho Milost ndp.
biskop Edvard Jan daroval 2000 K, vadp. prelát Hampl
40 K, vdp. farář Císař v Záhrádce 40 K. — Spolku
katol. tovaryčů v Hradci Král. daroval vldp. děkan
Kuhn s Chlumce u. C. 10 K. Zaplať Pán Bái

Dozvuky polenské vraždy. „Kat L.“
oznamují: Katolický poslanec na říšském sněmu ně
mockém advokát dr. Schmite podal jménem J. M. ndp.
biskape královéhradeckého dra. Brynycha čalobu ne
frankfartský list „Kleine Presse“. Předmětšaloby tvoří
článek řečeného lista o vraždě poleneké.

Před peretom « Jičíně odsouzen byl mi
nalý týden býv. obecní starosta v Strašuici abohatý
rolník Josef Pekárek, k smrti provazem. Týž usvědčen
byl, že najal vraha který, jak jeme se jiš svého času
v „Obnově“ zmínili, zastřelil jeho manželku. Pekárek
udržoval již delší dobu známost s hostinskou Bu
kovakou = Nonsora — a aby mu nestála manželka
v cestě odhodlal ee k příšernému činu. Ejhle, kam
vede ta — „volná láska I"

Také čeština. Spolekčíšníků králové-bra
deckých zaslal těchto dnů český telegram ne číšníka
Ulricha v Josefově. Ještě ten den však dostal od
telegr. úřadu tuto „českou“ odpověď: „Ihr hewřiges
612 an Ulrich číšník Josefov unbestelibar Adressat
beim A. Hak, obchod potravin Kómggráts. Tot
tedy také úřední čeština, Úsadek o tom pomecháváme
čtenářstvu.

Jaroměřský „Polebam“, vlastněp. Po
pelka, který vydává dva „obrázková“ časopisy, po
dlouhé dobé mrtvého klidu odvášil se také rýpnoutl
sl do „Obnovy“ s do „Pnochu katolické obnovy“,
V posledním čísle svého „obráskového“ časopisu od
poračeje „Vobejdovi « Obnovy“ aby si vymaloval
farekou kuchařku, kostelníka a svíčkovou babu. To
se tedy zas6 jednou panu Popelkovi podařilo. (00
jiš jebo „obrázkové a politické“ (?) časopisy sledu
jeme, nenalezli jsme v nich nic jiného, leč výstřišky
s novin jiných, často i s té „klerikální“ „Obnovy“
a mimo toho, bned na úvodním místě sáhodlouhou
lamentaci jakéhosi Jandy, který dělá „nové dějiny“
a okládá jeden nesmysl za drubým v p. Popelkůr
orgán, Ten se mu ovlem k tomu nejlépe hodí. Na
kladatelé krváků ma to snad odmítli, poněvadě přece
ještě myslejí, če ten lid má trochu mozek na pra
vém místě — a proto tato „dašovní stranu“ přijal
pan Popelka — Není toma dárne, 00 jsme napsali,

a nazí snad v Čechách mizěrnějlího tisk:
-vešjestp. „Polaban“—atoveřejnédo

svědějlo 1 více ls., Pobpatlivá lam
taos o. „sklopick Aagustiánů“, několik
s jiných novin, laserty, zelená obálka; dvá.
strace“ (totiž vypůjčené štočky, které jiš dávno
v desk. illastr, lístech otlsknaty) — a,llst věgaraný
otázkám politickým, hospodářakým a-spoločenským“
jest hotov. A nyní čtenáři čti, odbíreje plaCkNesl-li
tomu tek, jel srádcem vlasti atd. | PaslnPopalis) přec
mé na vlastenectví patent! A řeknešdi Děoo,adkC
ti to nelíbí, še sa peníze chceš opravdt něco Odtedko
číst, je podle logiky p. Popelky „klerikájít“,
„svíčkovou babou“ atd. Panu Popelkovi se jhiřně
k obraoě nie jiného nehodí, leč uríčkové baby. Jeho
„vbráskové“ časopisy alespoň tomu nasvěděojí. Vezmě
me tedy jen poslední číslo „obrázkového“ časopisu.
Hned na obálev čteme: „Polaban“ „Český Venkov“,
jedimné obráskové týdenníky krajinské. (Joa to

vlestné i „ v tom se p. Popelka patrně
— jak jiš obyčejně — sám spletl.) Kdo zná, „Be
sedy Lidu“, „Náš Domov“ atd. hned uhodne, še slovo
„jedinné“ u p. Popelky snamená tolik jako „mnohé“.
— A zroma redle toho jest „illustrace“; dévce má,
otevřená ústa (to p. Popelka má url rád) a drší
v levé race jakésí časopisy, na nichž jest jakýst nás
pls; snalol písma snad by to četli jako „Berliner
Tagblatt“ ale p. Popelka to jistě považeje 544,Český
Venkov“. Vždyť jsou to „původní“ (?) ilustrace|
Každý z inserentů prý docílil „nejakvělejších“ výsledků |
Pan Popelka sl jistě myslí, še soiené obálka má r6--/
lice přítašlivou moc, še daearty jeho čte ani kdo
snad ještě nikdy jebo „obrázkové“ Časopisy neviděl.
Není nad obrasotvornost. Je-li 400 odběratelů, proč
by ce jich v mysli nevytvořilo sepoň milion ?! © Pan
Popelka také odporačuje své tiskopisy úřadůmfarní.
To ovšem jenom na obálce. Hned na třetí straně

"listu spatřajeme lokálku, jednou za dlonhý čas pd
vodní, kde ze nadává „klerikálům“, „páterůa,“ „kostel“
píkům“ atd. Není nad důslednost| — Ale něcosvláštní=
bo spatřujeme v psslodním číslo přec. Jest tam totiž,
asl půl stránky prásdné a uprostřed čteme: „Zába“
veno“. Ale aby to přeo neslo nějaký výtěžek, ned
pod tím stoji: „Zašleto laskavě předplatné a ob
jednejte tisk m F. Popelky vJaroměři“. Tato spo
aloko oznává p. Popelka ovšem při konfiékaci zu
nejdůležitější. Jenže nevíme, zdali ten záhadný čiá
nek zabavil p. státní návladní a nebo zdali zi ho
zabavil p. Popelka sám. Každá konfiskace prý ješt
k reklamě — lista. — A když již p. Popelka a
žádnou kopfiskaci so zmool nemůže, proč by nenecbal
jednou půl strany prázdné a novytiskoal tam: „Za
baveno“. Zašlete předplatné atd. To je lepší než
inserát! A ještě něco spatřujeme v posledním číslo.
Pan Popelka totiž osnamuje, še 56 atala v Grand
hotelu krádež. Aby větk sám v té věci mohl vy
niknout, oznamoje, že mé vrodakci seznam wÁVa
dených věcí. Topřec mačí,či ne? A si se zboří
celý svět, — at al jeden slodůj není chycen, —.
jen když má p. Popelka seznam ukradoných věcí|
Snad se pan zloděj sám u p. Popelky přihlásí —A
takový list má ještě tolk drzostí, že ve oaměluje
brabě napadat „Obnova.“ Na sprostý útok ten od
povídati bylo by sbytečno. Pan Popelba snad to vy
dal z „Červánků“ — a „obohatil“ tím ovůj list!
Opravdu, žurnalistická mizernost zde srovna křičí|

Šťastné Rakousko! Příběhy,které so
odebrávají v parlamentě mesi poslanci mají zajisté
veliký vlly na smýšlení lido. Škaadální scény jsa
tajisté dokladem, že židovsko-liberální sásady nemo
hou nikdy žádnému atátu slskati štěstí a úcty. —
Nedávno nazval poslénec Scheichel v parlamentě říš
skon radu „prasečim ohlírkem“ — a název ten probel
všem! časopisy, K toma se- nám ozuamuje s Cbrudi
mi: Dělníci A. K. s F. K. pohádali se při „pulčís
ko“, jak to již bývá, pro malichernou| příčinu.
Když si již vjeli do vlasů, ta přišel hostinský a
svolal: (Což myslíte že je zde parlament? To je
hospode. (Prosím, byle to putvka — — —)
Šťastné Rakousko!

Dohazovnaěský sleh. DohazovačA. G.
v K. který rád sprostředkuje sňatky, ovšem kdyš s0
mu to dobře zaplatí — paal jistému rolníka takto:
Protože máte holka k vdávání, tedy jak sám uznáte
musí se taky vdát. A protože kde je dobrota je taky
pouze — a kdejsou peníze je faleš — a kde je do
brota i penize takovej si Vaši holka jistě neveme, —
uděláte nejlépe, kdyš mne poslechnete a vezmete si
jednoho mledíka, kterého Vám sároveň jako doklad
sasýlám. Mám hohatou zásobu ženicbů a můžete být
jist že dobře smýšlím atd.

V Králové Městel bude se od 10.—17.
břesna b. r. konati ev. missio sa vedení ctibod. 00.
« Tovaryšstva Ježíšova a to dp. Ant. Rejska z Hradco
Král. a dp. Aloise Jemelky s Prahy.

Z Horušle se nám píše: Nejdůst. vrchní
pastýř Edaard Jan Nep. ráčil milostivě ve pros

kladny dobrovolných basičů v Horušicích, 0
áslav, věnovati 10 K. Za tento dobrotivě udělený

dar vzdává sbor nejvřelejší a nejupřímnější díky.
Z Chrasti. Tamburaši Chradimětíkonají sa

příčinou zřízení ohrasteckého sboru tamborašského
v neděli, dne 10. břemna 1901 velký koncert v Chrasti,
s vybraným programem. Začátek o půl 8 hod. večer.
Vatapné 1 K.

Z Vamberka. Zálolna Haiffeisenovapro
farní osadu vambereckou se sídlem + Zářeší, odbý
vala v neděli, dne 8. t. m. v místnosti spolkové v ho
etinci p.J. Frydrycha v Zářečí, .svou řádnou valnou
hromadu. Ze správy, p. starostou spolku, Václavem
Uhlířem, rolníkem v Zářeší podáné,vyjímáme, če spo
jek započal činnost dne1. bi 1900, členů čítá 34
docílil a do 31, prosince 1900 ponělníobrat 46.000 K.

«



Úroková míra se vkladů jsou 4proo. s vypůjček 6proo.
je však v zásadě stanoveno, aš zaplaceny budou před
měty sařísovací sníšiti úrok z vypůjček na 4 a půl

6 eré fankce vykonávají .se úplně sderina,
en « ké lásky k blišníma. Dp. JanŘesníček,
ateo ve Vamberku, aískal si zalošenímRaiffei

eenky,© “rolnictvo a řemeslnictvo zdejší farní osady
zásluh hogopíratelných a mnohý radikál, ktorý so s
počátkajrráložně:kněžské“ vysmíval, rád ještě někdy
najdecestičků.dozní.

Opráva chrámu Páně. ObecŘestoky,Po:třící kalfatorou do3Cbrasti, dlouho toužila, by její fi
lialní tegtei sv. Výclava důstojně byl opraven. Jest
to kostelipamátný, snající minulost českou, neboťpři
pomíné. se ji v r. 1115, jako patřící ku kláštora Kla
drabskému. — Touha obce bude nyní sepoň částečně
splněna, neboť patron kostela, Jeho Jasnost knížeFer
dinand Kinský povolilna opravu = patronátního dů
chodu 1000 K. Vobci pak samé konána byla dne 26.
listopadu 1900 sbírka, ješ vynesla úhrnem 470 K. —
Všem dárcům na opravu chrámu Páně vzdávají se
tímto apřímné díky a srdečné „Zoplať Pán Bůbi“

Z Parduble se nám píše: Nedávnose „Osv.
lida“ hněvala, že prý jí „Obnova“ nadává „Osvěta
šidů“. V Pardubicích ji jinak nejmenují, ba docela jí
říkají „Noviny Vohryskovy“, protože každý dobře ví,
že p. dr. Vohbryzok,lékař a snámý obbájce Hilenerův
je více v redakci „Osvěty“, neš doma. Nenípřece
tajno, že fonilletony, v nichž míchá se všelijským
mravním bahnem pardnbickýmukládé do „Osvěty“ pod
zkratkou dř. V. P.tento žid. V temném středověku
byla to úloha kata a jeho pomocníků stavěti na pra
nýř růsné mravní poklesky. V 20. stol. úlobu tu s ne
všední ochotou vykonává pokrokový list v Pardabicích
a dodělal se za přispění žida dr. Vohryska již podi
vuhodné zračnosti. Vím se prý ethisuje (amravůuje).
Ovšem Osvěta „othieuje“ jen křesteny, židé jsou již
dávno „ethisováni“,

Z Podvysecka. Co to bylo křiku, jaká
eubvence netanovena jest pobromou divelní postiže
ným hospodářům naším. A jakto bývá, mnoho křiku,
málo vlny, takiu nás. Vidíme to nejlépe, kdyš příjde

me platit: daně na berní úřad. Dle výpočtuodplenjese všeho všudy hospodářům, kteří utrpěli škody do
set, s míry celých pět krejcarů. Jsou to radostné
vyhlídky. K tomu všemu přistupuje nyní neobyčejná
Sdrželivost cukrovarů k usavíros pro rok 1901. ubozí
rolníci, kteří se domnívali, de cnkrovary pracovavší
loni a neobyčejným ziskem, letos budou svědomitéjší,
jak se sklamali, Mluví ae, de začíná nový kartel,
kerý stlačí cenu řípy na 80 kr. sa metrický cent.
Kam to dojde ještě, ví Bůbl Dokudnezačnou asi
sedláci houfně atíkati se statků, nevšimne si jich
nikdo. A doba ta není daleká!

Z Habrě. Dioubo se vlekoucí.otázka zřísení
měšťanské školy v sastrčeném našem okresním městě
doznals konečně svého rogřešení. Měšťanská škola
jest povolena a občanatro vědomo velké důlešitosti
její nešetří ničeho, aby co nejdříve byla uskutečněna.
Protože obec jest celkem chudá, masilo býti přikro

čeno k mimořádnému krytí výloh, což se stalo síšením pivního krejcaru. A tu musíme vzdáti chválu
zdejším občanům, še nikdo neprotestuje proti tomu.
PHikladem jde ovšem napřed velkostatek, který ode
vsdal rukou svého zástupce 5000 K na krytí výdajů.
Se zastupitelstvem obce o tento veliký pokrok v du
chovním ohledu se dělí svorači zastupitelstvo okreaní,
jehož starosta p. Jos. Bradáč, hospodářský správce
v Bsčkově vyznamenán byl zlatým záslučným kříšem
a korunou. Budiž všem, kteřío splnění jedné z nej
důležitějších otázek našeho města we přičinili, zde
veřejný dík.

Na dobytčí tria v Hradci Králové, dne 6.
března 1901 přivedeno bylo: Koňů 444, krav 236, volů
196, býků 58, telat 39, koz 6 úhrnem 916 kusů. Příští
dobytčí trh bude v Hradci Král. dne 2. dubna 1001,

Různé zprávy,
„Pryč od Ríma“. Mledočeskýlist „Plz.

Obzor“ odsosoje co nejrozhodněji drzé štvaní pro
testanských pastorů v Radahoří, které zvláště v poslední
době dostoupilo vrchole. — A jakým způsobem bla
sstelé „čistého evanjelia“ pracují. Několik dělníků
v Žatel přemlovili, aby přistoupili k protestantismu,
že za to dostane | každý pytel mouky, něco
bramborů a na hotovosti 10 zl. — Dělníci dali
se k tomu pohoouti — ale na slíbené nadarmo če
ka)i, Aby byli upokojení, byla jim řečeno, že za to
dočkují se té radosti, že bade v Podbořanech státi
nový protostanteký kostel. To ovšem dělníky neu
epokojilo. — Když jeden hlasatel „čistého evan
jelis“ se obíral po ulici, byl polit zapáchající
tekotinou a dělníci chtěli na místě, aby jim
slíbenou © „mzda“ dal. Pastor se ovšem k tomu
neměl, a poněvadž viděl že padanky, kterých zfakul
udrží jenom penčai, dal každéma zních dvd koruny.
— Za tento jidášský groš tedy se prodává — ná
boženství|

Na chadé. Při výstavě paříšeké m. r. byly
tu a tam zavěšenyechránky na sbírání dobrovolných
dárků pro chndé. Za celon výstarn vybralo se 24 zl.
Kolik tisíc bylo zbytečně rozbázeno, jak mvoho boháčů
výstavu naršlivilo — a v pokladnách pro cbudé bylo
jen 24 sl. Tak rozumí lásce k blišnímu ta „moderní“
společnost.

Ce sl ministr přivydělati dovede,
o tom píše polský list „Monitor“ toto: fralý

polský ministr krajan rytíř Jendrgiejowicz důkladnémestil si vlastní kapsu na útraty státu. Aby si
ubědované avé finance mapravil, prodal svůj statek
Slobodku nadaci Hirechově. A bned na to bez jakého
koliv vypsání veřejné soutěše presidiálním rozhodnu

tím ministerelva sy dostal právo ze státních losůve Wladiatynu a Kniazdwora na deset let prodá
vati 30.000 krychlových metrů borovic po 3 sl.

43 kr. a 2000 krychlových metrů doubků po.5-50.
a hned po uzavření smlouvy prodala rytířeké Exce
Hence oslé to množství dříví obchodníku Abba
Můblsteinovi v Kalusse, ale rozumí se s rebachem:
borovice zá zl. 850) © donbky za sl. 700 metr. Pan

ministr vydělsl B tom obchodu obratem raky maličkosť 376.000 K. Vedle toho však podařilo se mi
nistru krajenu nejmouti v okrosích rzessowském, glo

govském, kolbuazčorském ve 300 obcích právo kofa
leční propinace. To ma vyneslo zase pakatýlek 80.000
K ročně, Ale tím vším není ještě ziskulačnost Exce
lence ukojena: má být ještě obdařen dvěma sinekurami
a síce místem správního rady v linderbance a u se
verní dráhy“ —

Studentský komviké a „Samestat
mest“. Pan rada Hlavka hodlá zříditi studentský
konvikt v Praze a učinil dotaz v té příčině k místo
dršitelství a církovním úřadům, hledeje tu pomocnou
radu a pokyny, To ale rozhněvalo pokrokářskou „Sa
mostatnost“ a bojí prý 60, že nová kolej takovýmto
spůsobem naseje mesi mládež símě nového avára a
zla. Pan rada bude tudíž maeeti jíti k p. redaktorovi
Hajnovi o radu a to bude zejistě podle názoru pokro
kéřů dobrá forma pro filentropickou tuto myšlenku.

Z tajnosti křbitova. Ohrobařitroubském
roznesly se tyto dny pověsti, že mrtvoly bned po po
hřbu z rakví vysdvihne, je svlékne, rakev rozseká a
opálí a mrtvoly pak samovolně do jámy zabrabe, Jistá
selka, které nedávno umřel muž, chtěla se osobně pře
svédčiti, jestli tomu tak a přišla tyto doi 8e svou
16letou dcerou ke hrobu. Nalezia jej vskutku otevřený
a po rakvi ani stopy. Ihned odebrala ae do bytu bro
bařova a činila mu prudké výčitky. Hrobař byl vůe
cek v rozpacích a použil jistého okamžiku a vzdálil
se z domku svého. Když selka s dcerou marně če«
kela, až se vrátí, a chtěla pak odejíti, nalezla dvéře
tamčeny. S velkou námabou podařilo se jim dvéře
vypáčiti, načeš obě spěchaly na hřbitov. Tam zaatihli
brobaře, jak zahrabával hrob. Byl četnictvem satčen
a bade se mu zodpovídati před soudem.

(Zasláno,)

Ku uprávě © koncertu Cyriliské
Jedmety, který se koná v neděli, dne 10. t. m.
v místnostech Klicperova divadla v Hradci Králové
dlužno ještě podotknouti, že čísla, v programu uve
dená mají velikou cenu v všude potkaly se s vel
kým úspěchem.K vůli informacict. obecenstvapo
dáváme ještě vysvětlení: Oddělení I. K číslu 1.
(Jubilate Deo). Jest to bohatě figurované zpracování
žalmu 99., jehož krátký obsah jest: Plesejte Bohu
všecka země, služte Hospodinu s veselostí, vcházejte
před obličej jeho s plesáním. Chvalte jméno jeho,
neboť dobrotivý jest Hospodin, na věky trvá milo
srdenství jeho. Skladatel, dvorní kapelník v Mnichově,
(nar. 1779, + 1867), napsal 133 cenných skladeb.
K číslu 2. (Zpěvy vánoční.) P. Křížkovský (narozen
1820, + 1885). Vánoční zpěvy jsou ukázky musy
muže, jenž na sesterské Moravě budil živel slo
vanský a Smetanovi ukázal cestu ku české opeře.
V L dílu pastýři pějí svou píseň večerní, v 2hém
oslavují svatou noc, která přinesla lidstvu spásu,
v 3. dílu andělé prozpěvují slávu na výsostech Bohu
a na zemi pokoj lidem dobré vůle. K čís. 3. a)
(Improperium). Výňatek z žalmu 68. (verš 21. a
22.), jímž kníže hudby církevní Palestrina (nar. 1526,
+ 1594) ukázal jak hluboké pojetí textu tak i své
mistrovství v bohaté diatonické polyphonii, Český
text zní: Pohanění očekávalo srdce mé a bídu. A
očekával jsem, kdo by se spolu kormoutil a nebylo
(nikoho): a kdo by potěšil, a nenalezl jsem (nižád
ného). A dali mi za pokrm můj žluč a v žízní
mé napojili mne octem. b) (Gloria) Ukázka ze
skladby cenou poctěné novověkého reformatora círk.
hudby Dr, Witta (nar. 1834, + 1888), jež dočkala
se již 6. vydání. K č. 4. (Maria Panno). Ač vý
ňatek to ze skladby světské, tedy přece pro vážný
ráz zpěvu tohoa ž piety k nejpřednějšímu hudeb
nímu skladateli našemu (nar. 1841) připojili jsme jej
jako vzácnou ozdobu k číslům koncertu našeho.
K č. 5. Koncertní naše blaťácké «uartetto předvádí
nám kaleidoskop kostelních písní více haluzí kmene
slovanského,z něhožznamenávámerozličnéhoducha,
jenž vane v písních toho kterého národa, tklivého
v českých, slavného v polské, vzletného v chorvatské
písní. Ad a) (Narodil se kralj nebeski) Tato píseň od
pradávna rozšířená mezi lidem chorvatským má 4
rozličné nápěvy, z nichž jeden byl již na programu
cyr. koncertu r. 1898 jako sbor smíšený. Ad b)
(Když čas přišel).Skladatel Adam Michnaz Otra
dovic byl varhaníkem v Jindř. Hradci a náležel
k nejsolidnějším skladatelům českým. Píseň vydal
1661. Ad c) (Křesťanská duše). Nápěv této písně
(viž »Nápěvy k Oltáři« str. 20) pochází asi z 15.
století. Miříinského kancionál z r. 1522 naznačuje
jej jako píseň starou. Ad d) (O Gospodzie uwiel
biona). +0 paní velebná«, píseň z r. 1608, jest ve
lepamátná píseň polská. Toť ode dávných věků
píseň čenstochovských poutníků, jíž nebes Královnu
vítali a vzývali millionové zbožných Poláků. Jí ví
tali i krále své. Ad e) (Svatý Václave). Pro hra
decké museum zakoupen nedávno vzácný rukopisný
kancionál český z r. 1457, v němž nalézáme i naši
posvátnou píseň svatováclavskou v jejím tehdejším
znění. Zajisté zajímavá to ukázka zpěvu staročeského.
Oddělení II. K číslu 1. (Pěvec). Skladatel, jenž jest
řiditelem c. kr. ústavu učitelského v Przemyslu, za
jímavým způsobem zpracoval báseň Vrchlického,
v níž provedena parallela mezi hochem s houslemi,
jenž zadumán do hry své nevšimá si vábení přírody
a mezi pěvcem, jemuž básník radí : za ideálem duše

vznět obracej jen a celý svět ti bude luzná báj'
K č. 2. (Zakletá dcera). V. Novák, vynikající oblí
bený skladatel český, šťastnou rukou zasáhl do poesie
lidu valašského, vybravsobě k hudebnímu zpraco
vání balladu o zakleté dceři, již matka vlastní za
klela ve strom javorový. Ze zakletí osvobodili ji tři
hudci, kteří ze dřeva javoru chtěli sobě urobití housle.
Skladba vyniká svéráznou a vhodnou tonomalbou.
K č. 3. (Umučení Páně dle sepsání sv. Marka).
Mladistvý kněz skladatel Perosi (nar, 20./12. 1872),
jenž již ve věku 22 let stal se kapelníkem při
chrámě sv. Marka v Benátkách a jenž v stáří 26 let
jmenován byl sv. Otcem Lvem XIII. kapelníkem
papežské kapelly sixtinské v Římě, ve své trilogii
Umučení Páně hudebně zpracoval 3 zvláště vý
znamné děje z pašijí dle sepsání sv. Marka a to:
1. Večeři Páně (Mar. 14, 17—26); 2. Modlitbu
Krista P. na hoře olivetské (Mar. 14, 33—43) a 3.
Smrt Kristovu (Mar, 15, 25—37). První 2 části
díla toho, jež pozornost všeobecnou vzbudilo, podá
váme na českém venkově poprvé.

(Zasláno).

Dikůvzdání.
Všem svým vzácným a šlechetným příznivcům

s ctitelům, jak z řad p.t. duchovenstva, tak j ostat
ním, kteří mi věnovali vzpomínku o mých šedesáti
letých narozeninách buďto v blabopřejných dopisech,
anebo mně osobně navštívili, vzdávám touto cestou

phaiečnější dík a volám z upřímnéhosrdce: Zaplať
V Dobrém, dne 26. února 1901,

Josef Čížek,
bisk. notář, vik. tajemník a farář.

Listárna a redakoe.

Castolovice. Nelze dříve, až v neděli, dne 14.
dobna. Thema sdělím později.

„Ch. přednáška.“ Až 21. dobna, Do té doby
mám všechny neděle již zadané. Souhlasíte-li, prosím
o odpověď.

Choceň, Chotusice, Hromov, Jablonec, Hor.
Jelení. Došlo -již pozdě. Ureřejníme v čísle příštím.

Poniklá: Souhlasíme.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Wap“ Cenníky na požádání franko. “

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letni
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

T4l na spátky boz zvýšení čenl

Voledůstojnému dachovensivu“

M. J. Říha,
pasiř a pozlacovač v Heřmanově Městci

dovoluje si nabídnouti své služby ku provedení
prací kostelních, pozlacování oltářů, polychromo
vání socb, zlacení a stříbření v ohni bohoslužeb

ných bádob a j. Ceny jsou nejmíruější.
Mocho plsemných uznání, kterých se mi dostalo,
oprávčuje mne, abych veledůst. duchovenstvu mohl

výrobky své doporučiti.



E Odbornývolkozávodpromalbu) chrámových oken.

Umělecký ústar pro malbu na sklo.

B. Škarda, Brno.
Okna chrámová každé
ho aloba i provedení

se zaručením práce nej
modernějším poža
davrkům rvyhovujíel.

Tkrát prvními cenami
vyznamenán.

ke zdarma.

Ochranná známka: kotva

z RlehiravyIdtáray vPraze
uznává se všeobecně za výborně, bo
leati utišující mazání; za 80 b., kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

Při kupování tohoto všude oblíbeného
domácího prostředku přijmi jen pů
vodní láhve v krabicí S ochrannou
známkou „kotvou“ z Richtrovy lékárny,
i budeš míti jistota, žes obdržel pří

pravek původní.
Richtrova lékárna

u zlatého lva
AE v Praze, I Elláčlna třída 5.

x Stavebnípeářsn
s

B3 T obecenstvu!

rázu bavorského nejlepší jakosti

Králohradecký

Luščin raná
k jehožhojnému odebírání
uctivě zve

|

Dovolujeme si oznámiti, že
dnem 23. února 1901 počali jsme
vystavovati pivo barvy granátové,

8|

|

|

|

|
v Hradol Králové.

-| Správa pivovaru

debninami a uměl. výrobky

Dotazy zodpoví obratem

ve vkosném a levném provedení

odporučuje firma

práce kostelní

hlédnutí (ranko zašleme.

kouadovozfranko.Lhůta1rok,nebzahotovéseGY,srážkouPk

Založeno1664.

Největší česká
továrna

PIALRA A
Antonin Petrof 0U9A0302

Vijavrx00051s03ď

vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky. |



Konkurs

zadání stavbyfliáního kostek
v Jenikovicích.

Podepsané komité pro vystavění fliálního
tkostela v Jenikovicích, vypisuje tímto offertní
Hzení na zadání stavby filiálního kostela v Jeni
skovicích,v celka ae všemi hmotami,jakoži 8 prá
cemi řemeslnými, dle schválených plánů a rozpočtu.

Offertyřádně vyplněné 1 kor. kolkem opa
třen podány buďlež u podepsaného komitétu
včetně do 14. března t. r. do 12. bodiny dopo
Jedno; k offertě přiloženo budiž vezvláštní. obálce
10%, vadium rozpočteného obnosu.

Podepsané komité si vybražoje právo stavbu
zadati nehledě na nejnižší podání.

V plány, rozpočty a stavební podmínky Ize
-nahlédnouti v úředních hodinách a předsedy sta
vebního komitétu pana Jos. Ladvíka v Jenikovicích,

V Jenikovicích, dne 25. února 1901.

„Jeset Procházka, Jan Prokop, Jozef Ludvik,
rádní. starosta. předseda.

Ouperfosfáty
animální a minerální.

Nejlevnější
-hnojivo fosforečné do všech půd,

zaručaje nejrychlejší výsledek nej
větší výnosnošt.

Nevyhnutelné k jarní setbě,
nedá se jiným fosforečným hnojivem spo

lehlivě nabraditi.

Dále:
Kostní moučky, chilský ledek, síran
amonatý, soli drasejnaté, kainit, spe“

ciální hnojiva pro koloviny a obilí.
Poštoraskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov.
chlévské mrvy, plcní vápno,

dodávají s přesně zaračeným obsabem,
všude soutěže schopné:

Továrna ne v Břeclavi

uměláhnojivaÁ SGHRAM Poštornéa kyselinu sí- [ho a Líska u
rovon u Reztok.

ÚstředníkancelářV PRAZE, Jindřišskául. 27.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karol Zavadil,
zlatník apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
" se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseruší.
(Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno téš ve lhůtách. Opravy
znovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou no již svěcené ge: atrrzením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může ge vykázati četnými pocoval.
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje geted k za
koopení a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, re víářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, lnceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

0000000000090
Prvni výroba

věžních

KARLA. ADAMCE,
dodavatele.na.bjskugský kostel" Litomě
řicích a'četné jiné věžavéhodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučujeae.k-vyhó
tovenívšeho -dří vlajek hodin sezáru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

O0000000000

>
iEe KA AS .sYaeNeeTay ©©- Konkurence.

E
AR

M

+k |
Em| Tovární sklad hudebních nástrojů a strun.

OeTOU SL.E 6
výborné se smyčcem v pouzdře G, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, 20—80 2l. Citery,
fičtoy, klarinety a t. d. báječně levné; na př.: koncertní citera v pouzdře 7 zl.,
flétna z grenadil. dřeva 10 klapek s mov. stříbra 12 sl., klarinet s grenadil dřeva
13 klapek Fis brejle z nov. stříbra 17 sl., pouzdro na housle 1:90 zl., emyčee

od 45 kr. do Ď zl.

Výtečné struny.
Připomínám,že co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje jakosti nej
lepší, přesněladěné a vyzkoušené pod zárukou. Objednávky 1 správky přesně a rychle.

W

Jan Cermák v Hradci Králové,
velké náměstí čis. 136.

N4

Nd

aNA

(SOGEE)

7

D25 (25)Nejlevnější ceny. “ A A A

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 znaleo 0. k. okresního soudu.

Obrázkové cenníky na požádání zašle.

možno blahopřáti, která
z ohledů zdravotních a

úsporných a pro její lahod
nou chuť Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy
(pravá jen ve známém pů
vodním balení) používá.



v Hradci Králové.

ODO GADCOADCEUCADCADCERBDCEDGADGDCDG DOG DOA DC DODGEDGa5NA4 aI A GIGI 4)
Záložní úvěrní ústav v Hradci Králové,

Akciový kapitál K 1,000.000. — Reservní a pojišťovací fondy K 450.000.Provádí:
bankovnía směnárenakéobchodyvšehodruhu. Koupě a prodej cenných papirů, devis,

valut a minci,pojšťování losů protislosování nejmenší výhrou, revise čísel,inkasso kuponů a tažených hodnot, uschování a spravování cennýchpapirů,
vinkulace a devinkulace, kauční záležitosti, vadia, stavební úvěry, eskont

směnek, bursovní zakázky, přomen ku všem tahům eto. eto. vesměszapodmínek svlášť výhodných.

s vlastním usávěrem P. T. klientely na čtvrt roku K 15, na půl roku K 26, na rok K 85.
Wp>VKLADY: Zu

na poukázky proti 80ti denní lhůtě výpovědní 4“/,, na poukázky proti 60tidenní lhůtě vý
povědní4',9,. Ma knížky vzhledem ku snížení všeobecné sazby úrokové a zejména

hd

EME

A4,

CPAP

28 m. zvláště jemné zl. 6-50
23 m. ailné al. 580
38 m.gradlu 86-00 cm.zl. 6-50
1 m. prostáradla beze jvu

145 cm. 48 kr.
1 m.sypky Ive 4barvách

© cm. 34 kr.
1 m. sypky I ve 4 barvách

120 cm. 48 kr.
1 m. griseto 64 cm. za 34,

: 96, 26 kr.
1 m. kanafasu 100 cm. 36 kr.
1 m. kanafasu 117 cm. 44 kr.
1 m. lněn. damaška 90 cm.

1. m. Iněn. dama. 120 cm.

23 m. maš.Pojizeřízi. ©
23m.jemné al

23 m. gradl. damašk. 8040sl. 140
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těh DUPSaprácet ě p á D, v HradciKrál.
závod Stálá a řádná místa

pozlacovačský obdrží:

V Pardnbich Bu mkol mistr,
opravujejakoli nověstaví Kde,sdělí
oltáře, kazate)ny, všeho
druhu socby a veškeré do
oboru toho spadající práce

dení a v cenách velmi
levných.

Josef Polák st.
v Hradci Králové.

(Na dotazy dvojitý kor.
lístek.)

10.000 čtver, sáhů
stavebních pozemků, které se hodí
pro závody průmyslové a domy
činžovní, dílem před nádražim, di
lem blíž dráhy a silnice ke Kukle
nám a kolem školy na Pražském
Předměstí u Hradce Králové prodá
a kupujícímu výhodné platební

podmínky poskytne

Josef Kulíř,
ředitel měšť. divči školy v Hradoi Král.

koberce oltářní rovy, alby, roche
Školní I spolkové, korouhve,

kalichy, pa

za 69 zl.

SPEGLALITA: Pro méně majetné kostely
—————————=zasílám: | úplný para
ment t.j. 1 kasnle, 3 dalmatíky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, celé z hedvábného
damašku, clacé zlatými neb hedvábnými por
tami, římského střihu v ceně 76 al.

53 Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810. sEš6 JOSEFNESEKEUDLA, '::
sB ©.a k. dvorní dodavateletví BĚ
š5 v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy). 28

medaille. Zajisté

oužil při cenách dosti

o vyznamenání diplomu s právemrafení zlaté

Ferd. Burařk, opat.

1
1

52 kr. 1
1

75kr. 1

Ubrusy, ubrousky, ručníky lněné damaškové,

ponožky, punčochy atd. nabízí aně zakázcepřes6 sl franko dobírkou zasílá

Prvni českámechanická tkalcovna na zbo:
lněné a bavlněné

Bratří Hamáčkové v Semilech.
Vzorky zdarma s franko.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísožný soudní

znalec a odhadce

| v Hradoi Ecrálové
av.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnéma obecenstvu hojně sásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné atolní ná
činí s 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

neš všude jinde.
Veškeré zboži je úředně skoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zbotovují, téš

veškeré správky hodinek so vyřisují.
JE“ Vše za levné ceny. "PB

Staré skvosty se kupují a vyměňuji.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jnb. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevybší vyznamenání na školské
chorvataké výstavě v Zábřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
za vystavené varbany na Národop. čoskoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1805 a pamětní medaile. Nej.

státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísešní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

C.k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

Jana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
ch

VAhADY zmánýchzoustárzo
nejdůkladnějí a v cenách nejmírněj
lích a opravy a
varhan Srovedeza intraejt
podmínek, beckvšech soustav pro
harmonia kostely,školy a.
salony v nejleplím provedení spě
tileton zárukou 8 aa ceny mírné,

taképraráamerická harmonia (Gottago
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vybotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenníky varhan a harmonii na požádání
sdarma a franko.
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V Hradci Králové, dne 15. března 1901. Imserty se počítají leumě.
Obnova vychází v pdlek v poledne.

Ročník VIL

Staré i nové vychovatelství.

V jedné — německé — vesniciu Poličky
byl za starších dob učitel, který prý měl nyní
již velice zastaralé způsoby vychovatelské,
čili jak se řeckým slovem -říká, velmi zasta
ralon paedagogiku. Dříve totiž než sačal vy
učovati, vysázel — s to vědy po pořádku —
jedné lavici to jest dětem, v jedné lavici sedi
cím — pštábrletem“ čili hůlčičkou nebo pru
tem oa ruce, a pak začalo vyučování a vycho
vávání. Děti tomo tak prý svykly, že po
modlení ta lavice, která byla na řadě, zůstala
stát a první na robu sedicí dítě jiš raka na

táhlo. Jednouprý se stala nespravedlnost.Pan učitel začal „vypláceti“ lavicí první a
ubohé děti plakaly, že to je nespravedlivé, že
dostaly včera, že je dnes na řadě druhá.
Osudná ta chyba ibned 86 napravila. Byla vy
placena taky lavice druhá. O tomto „vychova
teletví“ čili o té paedagogice dověděl se ko
nečně pan vikář a chtěl pana učiteli uděliti
důtku. Ale učitel pravil: Pane vikáři! Když
už klnci uličnictví provedli, to je pozdě na
ně jíti se Štábrletem. Lépe je již předem jim
nařezat, pak dají pokoj celé půldne.

To jest tedy ta prastará paedagogika.
Ta nejnovější je zcela jiná. Ta ani před
uličnictvím ani po něm „nevyplácí“ prutem
nebo metlou. Ba je tak vznešená, že ani opaku
trestu totiž lákání dětí odměnami neužívá.
Děti se mají učiti a mravny býti proto, že to
je tak hezké a prospěšné,

Není dobře vše staré rázem zavrhovat,
— obzvláště ne v paedagogice — ale taky
není dobře vňecko nové předem odmítat. Co
je z toho sturého dobré, toho se držet, a co
je z toho nového dobré, to k tomu starómu
přibrat, to prý je ta nejlepší paedagogika.

„ „Aproto, ač „Politik“ neustále na pana
ministra Kórbra žehrá, každý rozvážný člověk
musí jen „s uznávím“ (mit Anerkennung psává
jeden tichošlápek) hleděti na paedagogikn
vídeňské vlády, jak — ne sice v německé vesnici
— ale e Čechy jedná. Když by Čechové v té
škole rakouských národů totiž v říšské radě
to uličnictví — tu obstrokci — jak v červnu
roku 1900 —už zase provedli — to by bylo

začátkem říšské rady hned vJetěa na podzim
vzala do rukou to staré osvědčené „stábrle“,
tu metličku, kterou je němčinka, a začala jí
Čechy šlehatí vymítáním posledních zbytků
češtiny z úřadů a obsazováním důležitých
-míst Čechům nemilými německými osobami.
A pomohlo to. Čeští poslanci se báli a bojí a
dávají pokoj již druhý měsíc. Je to ta stará
vídeňská paedagogika, kterou se mají Čechové
donncovati k mravnému a pokojnému se cho
vání. Osvědčilo se pravidlo, že se vše staré
nemá šmabem vymítati. Ovšem ale nemá 80
taky při všem starém houževnatě zůstati, ný
brž jen to z toho starého podržeti, co je
opravdu dobré. A proto vídeňská vláda z té
staré paedugegiky taky nepodržuje všecko.
Ona svým trestajícím „štábrletem“ nevyplatí
lavici po lavici, ale — s rozvahou, jak se jí
zdá zapotřebí — ona má štábrle jen ua Slo
vany, nejvíce ua Čechy. A když Čechové pláčí,
že to je nespravedlivé, ihned se to napraví
tím, že dostanou Čechové „štábrlem“ ještě

"jednou k. p. že se v říšské radě nečtou české
interpellace.

Ale vláda přibírá do své paedagogiky i
zásady nové. Mlnví se aice o tom,a to velice

(tajemně, že se Čechům, budou-li hodni, slibají
nějaké odměny. Ale já myslím, že vláda od

"novověké paedrgogiky bez odměn sotva ustoupí.
Čechové mají býti hodni, protože je to tak
hezké a že to státu rakouskému prospívá —
bez ohledu na odiěny. Kam by to o. p. vedlo,
aby se měl úředník českými penězi placený
učit taky česky? To by se stát zbořil. Lépe
je, když 8e naučí německy všickní ku státu
rakouskému příslušní a to ne snad až potom,
když úž mají jazyk češtinou pro němčinu ne
ohebný, ale raději hned jako děti, neboť ty

„

Se nejlépe učí řečem. A aby však děti uče
ním se dvěma řečem přetíženy nebyly, bylo
by nejlépe, kdyby se česká děti ani česky ne
navčily a zrovna jen německy. To je tiché
přání přemnohých pánů „velkoněmců“. A mám
za to, že i ve Vídni by teuto návrh přijali.
— Nahlas se to ovšem bojí říci, ale z toho
napomenntí, které národům rakonským při
začátku říšské rady Kórber udělil, to přece
čouhalo, jak by to bylo krásné, kdyby v Ra
kousku byla ta Einheitlichkeit, jednota řeči.

Ale jsem snad zbytečně jizlivý. Vláda prý
to má s Čechy vyjednáno, že se nám tento
kráte odměny dostane. Nevěříme, nevěříme,
nevěříme. Leda, že by to byla odměna z té
staré doby. Stávalo se totiž, že maminku po
slala „premium“ — odměna— do školy sama,
aby při zkoušce pak dána byla jejímu dítěti,
na které se vlastně ani nepomyslelo, že by
odměnu dostati mělo. A tak 80 mi zdá, že
nanejvýš asi tak to bude 8 tou odměnon české
bo národa. Pošle si peníze do Vídaě sám, a
z nich jako odměna dobrého 8e chování přijde
něco nazpět na upravení Labe a Vltavy. Ale
ani v to nevěříme. My věříme jen v to vi
deňské „štábrle“, a zdá se nám, že už tak
z tupé resignace — poddání se osada — raku
„Panu ačitelovi“ natahujeme a to dlaní vzhůru,
aby nás „vyplatil“.

To je tedy ta stará a nová paedagogika
vídeňská. Je nespravedlivá, nerozumná, roztrp
čuje, béře důvěru a lásku, občanské ctnosti
a ochotné se chování k státu podrývá.

Ale — a kdoby si toho blíže nevšímal,
ani by to nevěřil — i na náboženství,ku kte
rému se přiznává ohromná většina příslušní
ků státu rakouskéhoba i jeho hlava, mají
vlády pohotově kantorské „štábrle“. Nebudeme
dnes opět nváděti to, na co jsmnesi již vícekráte
stěžovali, že právě církev katolická v Rakon
sku v mnohém ohledu řízena jest vlastně mi
nistrem, obyčejně liberálem. Ženepřeháníme,
toho dokladem jest krom jiných přemnobých
věcí, že se bez dovoloní ministrova nesmí ani
jediná chalapa z jedné tarnosti vyloučiti a
k jiné přidati. Kdyby se biskup „opovážil“
bez ministra něco takového chtít učiniti, dosta
ne přes prsty ministerským štábrletem, a
povstane pro jedinou chalupu boj státu proti
církvi. Kdo by necítil, jak to státu nesluší,
tekhle církev Štábrletem svým v poddanosti
udržovat, rozpomeň se, co by povstal za chechtot,
kdyby si biskup dělal právo, že nějaká n. p.
vojenská kůlna nemá tam a tam státi. Ale
rozjimání o těchhle věcech vedlo by daleko.

Dnes nám napadá ta stará i nová pae
dagogika čili raději to rakouské štábrle, kte
rého se ve Vídni užívá proti neněmeckým bisku
pům. Když nedávno slezští Čechové nebyli
spokojeni s jednáním biskupa vratislavského
Koppa, rodem Němce, tu se vídeňské štábrle
ani nehnulo. Ale když by se mohli hněvat
Maďaři, že chorvatský arcibiskup. Stadler
svůj lid jim v poduoží vydati nechce, když
lháři německo-nacionální žalují na biskupa
královéhradeckého, tu ihned podle sturé pae
dagogiky pan ministr jde na to se štábrletem.
A to podle té ejstarší methody v našem pří
kladě, před proviněním, před v"šetřením.
(Chtěli jame o tom pomlčeti a mlčeli jsme
loni mnoho měsíců. Ale když to posledně při
nesla „Politik“ a „Národní politika“ nejsme
již tolik vázáni.) Čekali bychom nyní, že naše
„Destranná vláda“ vezme Štábrle taky na vý
středníka německého P. Opitzea hanebnéudá
vače biskupa, ale to by nebylo podle té nej
starší paedagogiky. „Když už kluci uličnictví
provedli, to je pozdě na nějíti ge štábrletem“,
pravil onen pan učitel. . . . Na takové pány,
kdo ví nepůjde-li se s tou paedagogikou, po
kud totiž dávala premie čili odměny, kdežto
na ty, kteří se nepovažují býti Slovany,se jde
s toa novou — bez „premium“. Jeden pro
fessor neříkal „paedagogika“, nýbrž správně
dle řečtiny „paidagegika“ poněvadž dítě se
řecky jmenuje pais a kmenutohoslova je paid.
Ale Škodil si tím. Žáci jeho začali jeho pae
dagogice říkati, že je „pajdavá“, to jest kul

havá, chromá anebo podobně. — Že ta ví
deňská paedagogika, jak jsme ji dnes vyličili,
je pajdavá, to je těžko říci, poněvadž Obnova
dříve než počne vyučování — dříve než vyjde
— bývá „vyplacena“ štábrletam, jemuž se říká
konfiskace. Novináři říkají, že prý tohle je
taky zastaralá paedagogika. Ale zapomínají
na dvě věci. Předně, až by už bylo zbouření
a rabování — to je pozdě jít na to se štábr
letem. Rozhodně je lépe vyplatit předem, tak
dají ti katolíci aspoň týden pokoj. — A za
druhé: vždyť se s kaťóolickými listy zachází
taky podle té nové paedagogiky. Když jsou
„Ahedny“' když mrav, korunu, stát, autoritu
hájí — tu premium nedosásidéu A tak proto
já svůj poddanský rozam té paidagogice po
slušně podrobaji a mlčím. Jen to připomínám,
že jeden raský list „Rossia“ v tyhle dny na
psal, že praský Michli přivedl Rakousko —
„na berle“. To by bylo tak něco,jako pajdání.
Nám se zdá, že si to dělá Rakousko samo tou
— paidagogikou,:podle ktoré chodí na nejvěr
nější poddané — Slovany a katolíky — se
štábrletem.

ABOKÉ
Dopis z Prahy.

V Praze, 14. března.

Královéhradecký pan biskup — „muč se
šťastnou rukou“ — Kdo tiše upravoval cesly
k možným novým politickým poměrům. — Meteo

rologická stanice v Prase.,

Pražské politické hovory a úvahy právě
minulých dnů obíraly se především králové
hradeckým panem biskupem, kterýžto vlaste
necký hodnostář stojí za přítomných časů sku
tečně v popředí české národní a politické
společnosti jako jeden z činitelů nejvážnějších
a nejvlivuplnějších Výborné a vynikající
vlastnosti znamenitého tohoto wmuže cení 86
na všech stranách 8 uznáním i radostně, neboť
královéhradecký pan biskup dovedl si všeo
obecnou vážnost a důvěru získati, aniž by ze
svého stanoviska a ze svých zísad jako Čech
a katolík na některou stranu, ať si na horu
nebo dolů, na píď ustoupil a povolil. To při
něm všeobecně imponuje a vysoce se cení, tak
že dávno náležel v první řadu nejpopulárněj
ších a nejváženějších českých osobností. Po
slední rok jeho působení pošinul však králo
véhradeckého pana biskupa Edvarda J. Bry
nycha na osobnost historické důležitosti a
váhy nejenom v dějinách českých, ulo také
v dějinách mocnářství rakouského a v historii
velkoněmecké propagandy pracující pod heslem
„Los von Rom.“ Z Vídně docházely do Prahy
již od delší doby zvěsti, jak se tam proti
tomuto „rnladočeskému biskupovi“ ze strany
věmecké a protestantské pracuje, tak že to
došlo až tak daleko, že otom poslány dokonce
až do Římazprávy, podobné žalobě z bájky,
jak prý beránek kalí vlkovi vodu.

O čilých napotomních důležitých stycích
biskupské residence královéhradecké s Římem,
v Praze vůbec nic se netušilo a nedávná na
nejvýš vážná cesta J. M. královéhradeckého
biskupa do Říma a jednání jeho se svatým
Otcem byly i katolickým pražským tiskem
přehlédruty. Až nyní najednou dochází z Vídně
do Praby překvapující zprávy, že následkem
této své římské cesty J. M královéhradecký
pan biskop předložil zeměpánn obsáhlé vylíčení
českých poměrů, kterýžto jeho skutek již nyní
má a nepochybně míti bude v česká otázce
nejvážnější politické důsledky a co jest zají
mavo, že zrovna v čas velice prospěl — mla
dočeským pánům poslancům ve Vidni, tuk že
v důležité pásmo vídeňských politických směrů
zasvěcení vysocepostavení Němci nazývají J.
M. královéhradeckého pana biskupa — „mla
dočeským biskupem“.

V Praze spůsobil vlastenecký mužný čin
královéhradeckého pana biskupa, kterýž proti



sobě ze strany nůoiecko-protestantské záhaje
nou propagandu historicky vážným skutkem
rozhodně nejenom od své osoby, ale od če
ského národa odrazil, ten nejlepší dojem vo
vrstvách všech. Německo-židovská žurnalistika
nese jeho zakročení s úzkostí a nevolí, neboť

ee nenadála, že budou německé pletichyv Čechách tak vážným činitelem, jáko je bí
skup královéhradecké diecese, před trůnem
odhaleny a české kruhy se radostně těší, še
vedle knížete Jiřího Lobkovice a hraběte Jana
Harracha, kteří při adresní debatě v panské

sněmovně tak rozhodně a výstražně oSokýcpoměrech promluvili, ještě důtklivější výklad
o nich samotnéma zeměpánu učinil „muž 8e
šťastnou rukou“, jak 60 královéhradecký pan
biskup v Praze v inteligentních a politických
kruzích nazývá.

Královéhradecký pan biskop je totiž po
kládán za osobu, jehož každý krok a každé
podniknutí obyčejně provází obzvláštní štěstí

a zdar. Jest totiž obdivován, jak přese všechnypřekážky, nesnáze a protivenství, jež mu ne
porozumění a rozmanité okolnosti v cestu
stavěly a jež by sotva kdo druhý zmohl, bravě
a slavně kráčí ku předu a proto se 8 jistotou
očekává, že také jeho zakročení na poli poli
tickém, kamě byl žalobami „vlka“, jemuž prý
vodu kalil, vstoupiti donucen, bude pro české
uměry jistotně šťastným a požehnaným. Krá
ověhradecký pan biskup náleží dnes mezi

nejoblíbenější a mezi nejváženější vůdce če
ského lidu, kterýž v něm spatřuje vzácný ideál

rozhodného a dovedného zástupce sžoh nejenom náboženských, ale také národních, vlaste

neckých a politic 1 zájmů a prospěchů.hd + * .»

Pro českou věc příznivější smýšlení a
obrat ve Vídni, o nichž se nyní začíná mlu
viti, vyvolány byly především tichou, vlaste
neckou prací kruhů katolických a konservati
vních, které bez kyselosti a nenávisti mimo
hlučnou arenu voličských a volebních shro
mážďění systematicky a rozhodně v zájmu
české věci v posledních Jetech pracovaly.

O důležitém zakročení královéhradeckého
pana biskupa u zeměpána promluvili jsme šíře
výše a hnutí, která se v poslední době mezi
českou historickou šlechtou jeví a jemuž v ne
dávných dnech dali výraz v panské sněmovně
nejvyšší zemský maršálek království Českého
kníže Jiří Lobkovic a hrabě Jan Harrach,
značně souvisí s působením revue „Aletheie,“
v niž v lednu t. r. úvodníkář její univ. prof.
dr. A. Bráf ve článku „Po volbách“ pronesl
několik politických pravd, jejichž vyslovení ve
kruzích české historické šlechty nanejvýš ú
činně a platně působilo. Článek ten rozlil 8e
svěžím obsahem svým jako osvěžující deštík
po vypráhlých vrstvách smýšlení našeho če
ského panstva, které se po něm v udresní de
batě v panské sněmovně tak rozhodně česky
a státoprávně ozvalo, že mladší českégenerace
naše pány tak vlastenecky mlaviti vůbec ani
nepamatuje.

Mimo to odpověděli čeští pánové v úno
rovém čísle „Aletheio“ na článek „Po volbách“
článkem „Česká šlechta a konservatismus“.
Článek ten, patrně více osobami ze krobů
nejvyšší šlechty redigovaný, podepcán jest R.
N. t. j. hrabě Rieneck Nostic. V odpovědi té
pánové vykládají poměry dané jim své stano

© FEUILLETON.

Bylo to na květnou neděli r. 1897.
Procházel jsem se ulicemi města Karlsburgu

v Sedmihradech a pozoroval ten čilý rej, který
blavně na náměstí Košutově a na prostranství
před pevností panoval. Ačkoliv nebe bylo zachmů
řeno, a všude, i na chodníkách plno bláta, přec
to nevadilo -obyvatelstvu aby nevěnovalo celé od
půldne procházce, A opravdu, snad zřídka
v kterém městě naskýtá se pozorovateli tak roz
manitý a zajímavý pobled jako zde,

Zde vidíš skupinu Maďarů, kteří jdou břmot
ným krokem stromořadím kolem pomníku Košu
tova, před kterým smekají, jakoby to byla socha
některého světce. Pobrdlivě se dívají na kolem
jdoucí jiné národnosti a v těch pohledech lze vy
čísti sebevědomé: »My jsme zde pány, — — —«
O něco dále spatříš Rumuny,'v národním kroji,
jak zjevně se vybýbají Maďarům, sby snad nemuseli
slyšeti nějakou potupnou poznámku. Každý
kouří z krátké dýmky a i děti osmileté mobou
na náměstí bez závady kouřiti,
, © Tu zase spatříš malebnou skupinu cigáná a

cigánek, u nichž bychom ovšem jakýsi »národní
kroje j marcě bledali, protože každá čásť jejich
obleku jest jiného druhu. Zvláště cigáoky se
v obledu tom vyznečují. Nohy v badrech zaoba
lené, strskatá krátká sukně, záplatovaná jupka,

kterou snad kdysi nosila nějaká městská dáma,— a co při tom nejdůležitějšího, pestrý klobouk
a červený slunečník; klobouk a slunečník toť ide
lem zdejších cigánek, — a spatříš je vtom samém

| visko, kde vyslovojí také některá zcela opráv
něná svá přání a rozhodně hlásí se pod poli
tický náš prapor slibojíce | žádajíce od nás
„dobrou vůli.“

hužel více daremných malicherností, v čas
nepostřehla ani vlasteneckého působení králové
hradeckého biskupa a dala se teprve jeho
ovocem mile překvapiti a proto také ji oělo
veliké vzpražení a oživení českých pánů k há
Jení českých zájmů a prospěchů, k čemuž
byli přátelsky povzbuzení v „Aletheli“ ze
etrany katolické, která ve přítomné době
kráčí bez hluku a bengála v čele české poli
tiky, již dovedla především oba na ty přízni
vější dráhy, o nichž si pražské listy dávají
z Vídně telefonovati radostné zprávy a právem
honosí se jejich úspěchy.

Nám nelze, než li spolu se těšiti, že enad
stojíme na prahn šťastaějších národních a po
litických poměrů. Nechceme nikomu opírati
zásluhy, ať skutečné, nebo domnělé, na možném
příznivějším pro nás obratu českých poměrů,
ale nobylo by také eprávným nenvésti, že pří
upravování cest pro ně byly především horlivě
a platně účastnými krohy katolické a konser
vativní. Ostatně dříve nebo později stane se
to patrným každému.

Nyní. jde jenom o to, aby ohnivý „tem=
perament“ elermentů bez fandamentu, kteří
český lid vedou od nesnáze k nesnází, nepra
coval německé propagandě do rukou, jako 80
jiš vícekráte stalo. Než dnes náš lid a přede
vším všechny bystřejší hlavy v něm přecházejí
přes daremné deklamace všelijakých nešťast
ných existencí k denníma pořádku, tak že
můžeme očekávati brzké uzdravění českých
poměrů, v nichž rušivé živly stanou se záhy
bezmocným zlomkem a sice k vlastnímu svému
prospěchu, jejž beztoho především všude hle
dají. Prozíravější z nich zajisté že jiš nyní
pozorají, jak se nálada v lidu změnila a jak
tento vidí, že „sliby“ byly „chyby“. A sliby
jest již český lid přesycen, neboť když ve
Vídni Němci českého poslance sfackují, nepo
kládá předce nikdo za politický úspěch, v
který by se čel jako o „politickou vymože
nost“ dělíti. Osobní přítomnostministra Rezka
počátkem týdne v Praze měla své vážné dů
vody a nacházíme zcela správným, že Se její
příčiny tentokráte urbi et orbi hlučně nevy
troubily. V tom jest také pokrok, že ce česká
politika přestává dělati v novinách a na ulici.

* *
*

Nepochybně zajímavou pro nejširší české
a najmě zemědělské kruhy jest zpráva, že 80
začíná k tomu pracovati, aby byla v Praze
zřízena zvláštní meteorologická stanice. Krá
lovatví české i Morava byly až doposud odká
zány ve příčině vědeckého předpovídání po
větrnosti na předchozí zprávy z meteorologické
stanice vídeňské, které jsou pro země České
namnoze zastaralé. Ve Vídni se totiž z velké
míry předpovídá povětraost na základě srážek
a deštů v Čechách odbytých, tak že napotom
z Vídně do Čech zprávy povětrnosť předpoví
dající jsou vlastně pro Čechy bezcenné. Když do
Čech předpovídají déšť, tak se zde již vypršelo.
Proto snaha o zřízení zvláštní, všemi moder
ními vymoženostmi vědy vyzbrojená meteoro
logické stanice v Praze jest prací nanejvýš zá
služoou, 8 níž se v celých Čechách bude za

jisté ochotně souhlasíti. Pouze jest si přáti,
aby snaha ta ihned vo svých tofob, jako
se stalo s mnohými znamenitými úoysly a
podniky, neurázla a snad s malchorných osob
ních důvodů nebyla dokonce potlačen.ARE

Drobná obrana.

Pryč od Říma. Po našem venkověroz
šiřují -e brožury pod názvem „Los von Rom“
v kterých se hlavně velebí Luther, který byl
prý mužem „nejsvětějším“. — Rozháraným

poměrům naši dobyprý nebude dříve zpomoženo, dokud se nebudou stavěti pomníky La
throvy místo soch „vybájených“ světců kato
Jických! Podivno, že brožury ty rozšiřají hlavně
obchodní cestující, ndkde t šidé. Netřeba ani
podotýkati, že jest to politika v převlečení
náboženském, o tom již dnes nikdo nepochy

Dob poněvadž však jest mnoho ičeských„v nců“, kteří « příčin různých na schů
zích a v časopisech Lathera hájí, uvádíme jen
několik malých poznámek, jak si ta chvála
„Dejsvětějšího muže“ se skutečnosti odporoje.

Luther sám o svém díle se vyjádřil:
„Včo (kterou jsem utvořil) bes vůle Bolí sačala
— a proto také nemá dle vůle Bolí skoačit.“

Že Luther kolísal před a pv svém od
pada, jest známo; kolísají i ti, kteří odpadají
dnes. Jak on eám bojoval při tehdejším hesle
„Pryč od Ríma“ o tom svědčí jeho vlastní
slova: „Jak často mi pradce bilo srdce a mi
vyčítalo: Jseš ty jen sám tak moudrým?
Mají všickni ostatní tak dlouho býti klamáni?“
(Fischer II. 9.)

Ve episku „Dolů po Býně“, (Doconthe
Rbine) který byl loni vydán, píše anglický
protestanttakto:

„Jindřich VIII. a Murtia Lutber nejsou
ideální zakladatelé nového náboženství, byli
mistři dvojemyslnosti a mejméně svalí lidé.
Někdy čtenář Luthera jest nucen říci, co
Horrick otevřeně praví o sobě:

„Lutheře, ty jsi příliš sprostý pro milováníI"
Kdyby byl Luther býval velikýmvojákem,

jeho sprostota byla by vykládána jako zna
mení doby, však my chceme, aby vůdcové
náboženství býli mužové nábožní. Jest těžko
odpustiti sprostotu a svóvoli, dvě to hlavní
soámky povahy Lutherovy, a srovnatí je 8 po
čáteční zbožnosti. Touha býti vlastním pape
žem jest známkou baeresiarchy, ne však kfo
šťana. Tak anglikán ve svém cestopise po
Rýně, kdež též o „Pauluskirche“ praví vyzna
mná slova: „Museum uvnitř kostela jest něco
neočekávaného, jednoho dne snad turista
najde křusťanský kostel uvnitř musea“. Dokud
se týká protestantů, zcela správně soudil. Celé
to: hnutí „Los von Rom“ jest kousek pro
musea kuriosit. Jest to politika v převlečení
náboženském. , o

Jejich touha jest podepříti „politiku“
evou též náboženským momentem. Tak toma
bylo už v počátcích protestantismu, kdy Gustav
Adolf podpíral budovu Lutberovu. Protestant
Karel Adolf Menzel (latherán) píše: Třiceti
letá válka nebyl zápas o váboženství, ale o
knížectví a královatví.“ (Dle V. k. d.)

úbor. jak v červencitak o vánocích. — Pro salonní
oblek mají cigáni zvláště veliký zájem. Často spa
tříš cigána, bosého, v režných, špinavých plátén
kách, v usmolené beranici a — ve fraku! Sklep
níci, když mají nějaký obnošený frak, který již
rozhodně »nevyhovuje« — vědí hned, že jej mo
hou ještě zpeněžit, protože cigán tuto vzácnou
sspecialitu= jistě koupí, byť si musel i na to vy
žebrat.

Politováníhodný dojem činí Arméni. Když
jdou po ulicích, jejich atrápený, žlutý obličej
budí v člověku soucit — a také oděv by nasvě
dčoval že jsou hotovými žebráky. Ustrneš-li se
nad nimi — a dáš-li některému z nich krejcar,
vděčné jej přijme, — ač jest třeba majítelem ně
kolika domů| Zdejší Arméni vůbec vyznačují se
velikou lakotou, že není snad v celém světě ná
roda jim podobného, Židé střeží se s Armény
obchodovati, poněvadž vědi, že Armén je v sob
chodní praxie ještě daleko předčí. Také ostatní
společnost se jim vyhýbá a panuje zde přísloví:
»Boj se čerta a Arména«,

Také -»samospasitelnou« zde možno slyšeti,
Bydlí zde totiž asi 2000 Sasíků, kteří se blavně
živí polním hospodářstvím. Poněvadž ale vědí, že
»samospasitelná« nejde Maďarům k duhu, vy
bledávají schválně ulice, kde nikdo nechodí, aby
mobli sméle svému národnostnímu cítění dáti
průchod.

Firmy obchodníků jsou většinou ©madar
ské, Také židi jsou ve veřejnosti horlivými Mau
ďary, tak, jako u nás se zdají někde býti nej
lepšími Čechy. Inu, vždyť vědí proč. V »+Tal
mundu« přec stojí aby židé používali všech
možných prostředků — — a t.d.

Obchody jsou vesměs szbožím smíšenýme.

Tek čteš: „Sklad kukuřice, kysaného selí a po
hřebních rakví.* — — „Dámské obleky, sboží
„Obnošené“, a jiné potraviny. — — „Plátmo,
cukr, káva, petrolej, kolomas, pivo v láhvích a
dámské klobouky. .

Toť ovšem jenom malá ukázka z té směsice
různých nápisů, z nichž by se dala sestavit celá
humoristická kniha.

Ale na »nejdůležitější« stav v městé nesmíme
zapomínat. Jest to policie! Asi dvacet ozbrojených
estrážců bezpečnosti« prochází ulicemi — a po
něvadž ty platy v »svobodné« Maďarii nejsou
právě skvělé, bledí každý strážník 61 přivydělati
něco způsobem jiným. V putykách (jichž je zde
mnoho), najdeme strážníka nejčastěji. Ne snad
aby dělal »pořádeke, ale aby si také zahral s vo
jáky »očko«. Často se stává, že se po +očkus
strhne rvačka a za vojáky letí ku konci také
sstrážce bezpečnosti« ven.

Zkrátka, dojmy, které se mne zmocňo
vely při těch procházkách v Sedmihradsku, zů
stanou nezapomenutelnými . . . Dalo by seo nich
tmaoho napsati, ale dnes se omezují pouze na to,
co jsem zažil na květnou neděli.

Uprostřed náměstí stojí nádherný chrám
řecko-katolický. ,

Byla právě odpolední pobožnost, kdy? jsem
tam vstoupil. Pobožnost ovšemkonala M ja
zyku mi cizém a také zpěv zdál se mi býti jakei
urychleným, což jeem-dosud v žádné satyni Dee
elyšel. Chvilkami se zdálo jakoby varhany VY
bízely k tanci a teké jsem si všiml několika
chlapců u blavního vchodu, kteří ci popěvovali

ři tom písničku, která se sice hodila snad někem
jinam ale roshodně ne do kostela.

Opustil jsem svatyni; zdálo se Mi Vše tak



Také toto hnatí není hnutí o víru, ale o
království. Jenom fe achází pochopení že

vlastně v nebezpečí uváděna jest říše, ne včakcírkev.
Maocho ještě jiných jest obrázků, jimiž

možno posloužiti o hnatí „Pryč od Ríma“ —
a O „nejavětějším“ mnži Latherovi. Kdyby i
čeští protestanté měli pochopení pro pravdu,
nemobli by zajisté nikdy tuto akci podporovati.

Politický přehled.
Říšská rada „pracuje«dál, Těch pilných

návrhů jest příliš veliký nával, takže poslanci ne
tmohou se dočkat kdy na kterého z nich přijde
řada. Předloba o rekrutech byla již ve středu
za veliké bouře odblasována. V. úterní schůzi
mluvil poslenec rný součastně s poslancem
Freslem, ovšem, že nebylo možno rozuměti
ani jednomu ani drubému. Předseda jim odňal
slovo — e přišel na fedu návrh jiný. Národ. děl
níci vůbec dokazují že nemají ani té nejmenší
schopnosti pro práci parlamentární — a že české
zájmy jenom poškozují. Každý, opravdu myslící
člověk musí jednání jejich jenom odsouditi. —
Ovšem, že mladočeši, kteří se nyníza své kollegy
z tábora národ. dělníků stydí, nesou na tom také
vinu, Kdo pomohl na př. Freslovi na nohy — a
přičiňoval se sby byl zvolen? Byli to jenom mla
dočeši. Nyní vidějí ovoce své agitační činnosti,
V úterní schůzi mluvil také posl. Kramář — o
vlastizrádných snahách Wolfiánů a pravil, že my
v Čechách máme nejen povinnost národní alei
povinnost abychom bděli ned evropskou rovnová
hou, neboť od té chvíle, co by přes naše hlavy
nestalo spojení Némecka s tak zv. rakousko— ně
meckým územím od Hamburka až do Terstu,
byla by rovnováha Evropy porušena. Pak by Ně
mecko bylo velmocí první třídy, Posl, Slein: Tou
se také musí stát. Posl. dr. Kramář: Pak by se
Německo stalo nejen srdcem Evropy, ale hospo
dářsky a politicky srdcem Balkánu a Malé Asie.
Považujeme za svou povinnost na to upozorniti.
Posl. Stein: To jest přetvářkal Vy jste právé tak
nevlastenečií jako my, vy nejste žádný vlastenec,
Posl. dr. Kramář protestoval proti tomuto vý
roku a stavil proli všeněmeckému pregramu stá
toprávní program český. Řečník končil za poslesku
českýchposlanců.—Ejhle,k takovýmvýsledkůmto
parlament dopracoval. To rakouské »Justitia re
gnorum fundamentume šmahem zaházeno v prach!

K sitnaei politické. Aťposelstvočeské
na radě říšské dělá cokoli, nezavděčí se německé
levici, Ještě před týdnem páni z levice až dotěrně
volali po dělnosti parlamentu, dnes hrozí němec.
kou cbstrukcí. Dříve láteřili na Čechy, že prý
zaemožňovali práci parlamentu, dn s na ně láteří
proto, že práci tu umožnili. Není-liž tím podán
důkaz jasný i pro slepé, že celá ta prácechtivost
levice byla jen strojená, že byla nalíčena na kla
mání kruhův rozhodných a celé veřejnosli, že
byla nastražena co léčka, do níž by se chytilo
poselstvo české? Ve světle těchto fskt jest zřej
mo pro každého, proč levičáci poselstvo české
stále provokovali, dráždili a podněcovali, proč je
zejména popouzeli svou dolízavou prácechtivostl.
Chtěli je vylókati z pevné posice reservy, aby za
nimi mobli pobořit všecky mosty. Chtěli docíliti,
aby vládní kurs proti nám byl dovršen přitlačením
nás ke zdi. Osamotiti nás v parlamentě a postavit
nám na šiji nohu »pracovní většinys aneb němec

kého absolutismu| To byl cíl a motiv celé té le
vičácké strategie; »pracovní program= nové éry
měli páni v kapse. Německý byrokratismus už ani
se toho šťsstného okamžiku dočka'i nemohl.

A nyní nastal obrat.
Že však nebude trvale pokoj,je samozřejmo.

Ten si Němci nepřejí, jako si nepřejí, aby vůbec
poměry v Rakousku zkvétaly. Jen do všeho bít,
všechno bořit — aby tím spíše v Rakousku za
vládla anarchie! Kdy kon čné jisté povolané
kruhy otevřou oči, aby neblédly, že tomuto řá
dění vlastizrádců musí býti jednou energickými
prostředky učiněn konec.

Vilém KT. na něhož byl spáchán nedávno
atentát, který však měl v zápětí jen nějakou tu
modřinu, octnul se zose v románové horečce, Ne
jen že vládní listy musí přinášeti podrobné zprávy
o zdravotním jeho stavu, ale chce, aby se národu
německému dostelo «drahocenné« památky, totiž
aby se o celé aféfe napsal román. — Podivno
však, že se žádný lepší románopisec dosud k tomu
nepřiblásil. — — —

V Nrbsku vyšla nyní kniha, v níž se ve
lebí zesnulý král Milán. Král Alexandr rozkázal
tuto knihu konfiskovati, neboť v ní spatřoval na
rážky na svoji osobu, — Proslýchá se, že ce mu
již vladaření znechutilo, a že pomýšlí na odstou
pení. Královna Draga však co nejrozhodněji proti
tomu protestuje.

V Bulharsku, kníže Ferdinandchce pro
vésti důkladnou nápravu v poměrech hospodář
ských. Tak alespoň prohlásil ve společnosti mini
strů. Poněvadž však hlavní váhu klade na titul
královský, který se mu dříve musí dostati, utvo
řilo se již mezi lidem pořekadlo: „Ne moc, ale
titul roshoduje v osudech národa“.

Italie a trojspolek. ÚrurtímkráleHum
berta věje v Itelii jiný vítr, Král jest nákloněn
více Rusům a dává to při každé příležitosti na
jevo. Jak se z Říma dovídáme, ve společnosti
vyšších hodnostářů král se vyslovil: „Každý ná
rod pokračuje s duchem času a nelee aby setrval
při tradicích sastaralých. Lepší jest ale koutek
bespečný neš slibované paláce“. Kam ta slova mí
řila, jest ovšem na bíledni.

V Amgiicku vyvolal velikou sensacičlánek
revue »Black and Whites, neboť se dokazuje
v něm, že královna Viktorie a tudíž také její
syn nynější král Edvard VÍL jsou původu šidov
ského. Vévodkyně z Kentů, matka zesnulé králo
vny byla dle daných důkazů čistokrevnou židov
kou. Jmenovaná revue dodává, že také výraz
obličeje královnina i králova nese patrné stopy
původu židovského.

V Číně vyslanci velmocí hledají stále vin
níky. Právě sestavili opět listinu přes 100 vyso
kých úředníků, kteří mají býti potrestáni degra
dací, vypovězením nebo stětím. Již dříve proskri
bovaní princové Tuan a Tunfusiag i jiní prchli
a chystají se k brannému odporu. První má
10.000 a druhý 20.000 mužů kolem sebe.

Válka v jižní Africe dle anglických
zpráv prý bude v polovici dubna ukončenou. Na
znovu vystavění boerských farem buje poskytnute
půjčka. Vládní forma republik bude v hlavní věci
ústava korunní kolonie, ale vláda činí důležitý
ústupek, le guternerovi Milneroti bude přidána
státní rada,v níšse budou nalérati vynikající Boe
roré, jako Botha, Lukáš Meyer a SchalkBurger.
(To jsou dnes anglické nabídky, o nichž Botha
teprve přemýšlí. Red.)

Z činnosti katol. spolků.
Z jednoty kat. tovaryšů v Hradci

Králové. V pondělí dne 18. t. m. přednášeti bnde
dp. dr. Reyl „O křesťanském demokratismu.“ Začátek
v 8 hodin večer. Vstup hostům volný.

Bouřlivá sehůre v Ohrudimi. Jednota
katol. tovaryšů v Cbradimi konale v neděli, dne 10.
t. m. echůzi, při které přednášsl p.Vobejda-Prosečský
redaktor „Obnovy“ z Hradce Králové o thematě:
„Náš úkol na poli sociálním.“ Poněvadž schůze te
byla jiš týden před tím na rozích plakáty oznámena
bylo účastenství velice četné a dostavil se i značný
počet národních dělníků a soc, demokratů. Krátce po
4 hod. zabájil předsoda vidp. kat. Šandera schůzi a
udělil slovo pozvanéma řečníkovi. Hned z počátku,
když řečník poukázal na rozhárané poměry nynější,
na úpadek mravnosti a na sociální tíseň, ozvaly se
výkřiky několika mladíků, ačkoliv to, co bylo řečeno,
kašdý, bez rozdílu polit. přesvědčení uznává. Když
řečník mluvil o té rakouské „svobodě“ o snahách ži
dovatva, které ajoušily té svobodě národů rakouských
za základ, ozvaly se pusté výkřiky opětně, což bylo
důkazem, že se přítomným aoc. demokratům nejedná

o přeerá není nýbrš jenom o to, aby schůzi rozbili.Ačkoliv řečník mluvil jenom na základě fakt a vše
chna svá tvrzení dostatečně oddůvodnil, tu přec,když
se zmínil o náboženství katolickém co všechno již
pro ujařmený lid učinilo a jaký jest náš úkol v bu
douenosti, strhla 80 vřava, že musela býti přednáška
na chvíli přerušena. „lokviejce,“ „kněžonři“ „jneniti“

na řečníka sypaly. Přičiněním několika obětavých
členů spolku kat. tovaryšů zjednán byl klid, — ale
jen zdánlivě. Sotva že řečník se zmínil, kdo vlastně
zavinil inkvisici, a co vše ti nenávidění, Vaceřovaní je
suiti ve prospěch vědy, umění a humanity učinili,
nastala vřava znovu. Nespomohblyani důkazy nestran
ných historiků, a ačkoliv řečník mluvil tónem klid
ným, mírným a ani jedinného urážlivého slova 0 ji
ných stranách nepronesl, přec „zastanci svo
body“ chtěli svému „svobodomyslnému“ cítění dáti
průchod a když nemohli ničeho dokázati uchýlili se
k nadávkám! Opět musela býti přednáška přerušena
a teprv po chvíli mohl řečník pokračovati. Leč, ač
koliv mlnvil přesvědčivěa jádrně, vytknnl to pravé
stanovisko, ne polí sociálním, přec přerušován byl
výkřiky až do konce. Vldp. předseda ku konci podě
koval p. řečníkovi za poučnou a časovou přednáška
a případně ee zmínil o pravó snaze našich odpůrců,
která se i v této schůzi ukázala, že totiž, když ne
mohou důvody, alespoň nadávkami chtí pravda zleh
čovat a náboženství tapit. Toť opět jeden z těch mno
hých důkezů kde jest pravda a na které straně se
opravdu šlechetně a poctivě pracuje. Obětaví členové

Jednoty kteří nepřipustili aby se na řečníkovi apáchalo hrubé násilí, zasluhují plného uznání. — Jen
takových přednášek více a pak zajisté náš lid otevře
oči, a uvidí, jak bojujeme my — a jaké jsou zbraně
našich odpůrců. — Na přání mnoha členů podotknonti
ještě dlužno, že zdejší „Český Východ“ ani přednášku
tu neoznámil, za to věsk přináší dosti „zajímavých“
zpráv o vepřových hodech atd. Jak jsme se dověděli,
zaslalo již více kněží „Č. V.“ zprávy o činností kat.
opolků ale „Č. V.“ patrně se drží té zásady, že od
katolíků nejlépe jest jenom přijímati předplatné. Jame
opět o jednu zkušenost bohatší. —

Katol. jedmota ve Vamberku koná v ne
děli, dne 17. t. m. schůzi, při které přednášeti bude

„Vobejda Prosečský, redaktor „Obnovy“ z Hračce
rálové o thematě: „Náboženství a osvěta.“

Jednota katol. tevar. v Přibyslavi
odbývá svoji výroční valnou hromadu dne 25. března
t. r. po třetí hodině odpolední v místnostech spolko
vých, k níž se všickni pt. členová slušně zvou. —
Téhož dne přistoupí všickni pt. členové ke správě
Boží; za tím účelem bude vlp. předseda v místnostech
Jednoty dne z4. t. m. konati náboženské cvičení,

cizé, neutulné, že jsem se nemohl nadchnout
k pravé pobožnosti. Spěchal jsem ven — a nevím,
jak se to stalo že jsem se octnul u hřbitova, a
odtud jsem zaměřil k opuštěné svatyni římsko
katolické nedeleko města.

Jak zuboženě vypadá ten starý, opuštěný
kostelík. Okna jsou vytlučena, střecha rozbitá, zdí
na maohých místech pobořeny. — Mimoděk jsem
stanul a zamyslil se. Kostel tento byl kdysi bo
haté nadán, králové uherští vždy sem putovali a
zde pobožnost vykonávali, také mnoho poutních
procesí přišlo každoročně sem, z celého okolí a
zázračný obraz Panny Marie, který nad oltářem
visel byl předmětem úcty a opravdové lásky,
která v srdcích zbožných lidí vyprýštěla. . . Po
divno, že tehdy právě vypadalo to v těchto kra
jinách jinak, že nebylo tolik bídy, mravního bahna,
neštěstía vzpour...

A nyní, zdá se, jakoby ten opuštěný, za
nedbaný kostel, ten šedý pomník zašlých dob
zvedsl rámě k nebesům a prosil o pomoc —
smilování..,

Přistoupil jsem blíže. Zdálo se mi, jako
bych zaslechl zpěv, který se uvnitř ozýval, če
muž jsem se podiril. Vždyť kostel tento jiš
skoro 40 let jest opuštěným, nikdy se zde po
božnost nekoná.

A vskutku. Dvéře hlavního vchodu byly
již dávno pryč, proto, když jsem se chtěl do
vnitř dostat, postačilo jen, abych odstavil dvě
prkna, jímiž vchod byl zastaven — s v tom
okamžiku když jsem přes práh vkročil, spatřil
jsem zvláštní dojemné divadlo. Chrám byl pustý,
bez ozdob, na místě, kde kdysi stával oltář spatřil
jsem pouze veliký kámen a o něco dále několik
stnilých trámů, Ale v lodi chrámové ve výklenku

spatřil jsem sochu sv. Jana Nep. ověnčenou umě
lým kvítím a ozářenou svitem malých, červených
lempiček, které se kolem celého výklenku nalé.
zaly. A před sochou klečela skupina lidí, mužů,
žen a dětí, jeden stařec předpovídal a ostatní
modlili se za ním.

A co zvláštního, po dlouhé době svého po
bytu v Sedmihradsku uslyšel jsem modlitbu
v jazyku slovanském, neboť ti, kteří zde klečeli,
byli Slovaci, vesměs to dělníci v továrnách a
v nedalekých železných hutích.

Ku podivu, že tito lidé, kteří jsou zde nej
více opovržení, na které kde kdo metá kal a hází
blátem, vyvolili si opuštěnou, starou svatyni —
aby před sochou českého velikého světce se ne
rušené mohli pomoulit.

Je v tom kus lidské tragédie, zdálo se, ja
koby ten ubohý trpící lid v téch úpěnlivých,
vroucích modlitbách žaloval na bezpráví a ukru
tnosti, které se na něm v »svobodnémo státě
pod rouškou osvěty a palmy míru pášou.

Mimoděk jsem si vzpomněl na starý Řím,
v době, kdy křesťanství začalo sa tem rozšiřovat,
kterak první vyznávači učení Kristova museli se
skrývat: v opuštěných, odlehlých místech, aby
tem unikli zrakům mocných tohoto světa a aby
mobli tam své pobožnosti vykonávat. — To bylo
ovšem tehdy, kdy panovalo barbarské pohanství
— a kdy teprve ta pravda a pravá osvěta poča
la mezi lidem svítat — a nyní v době
moderní, ve století, které se zove osvíceným, po
krokovým 2 svobodným, naskýtá se mi pohled
podobný — — —

Jaký jest pak rozdíl mezi pohanskou dobou
tehdejší — a osvícenou dobou »kulturníhos srátu
dnes.. Ď

Cosi, jako těžký kámen padlo v duši mou
— a nevím, zdali jsem byl kdy v životě mocněji
dojst, než právé v té chvíli. V daleké, nehostinné
cizině slyším slovanskou modlitbu z úst lidu ubo
hého, ujařmeného, který s resignací již se podal
krutémuosudu..

A ta socha národního světce českého vzbu
dila ve mné rázem upomínku na drahý domov
na doby zlatého mládí, kdy tak rád jsem kleká,
val před sochou sv, Jana Nep. v poutní kapličce
ve Zderazi u vždy se těšíval až tam půjde od
nás procesí. —

A jedna vzpomínka za druhou, tak jako
pestrá panoráma vynořovalo se mi v mysli, co
zatím ústa šeptala modlitbu, kterou. stařičký
Slovák předříkával.

Po modlitbě počal zpěv. Byla to známá
melodie, kterou jsem již doma slýchával — ale
píseň vyšla mi již z paměti. Teď však jako bych
si ji náhle celou připomněl. Podivno, že se ve
mne vzbudilo něco tak dětinně zbcžného, čistého,
proč jsem neměl ovšem ani jména ani okamžitého
pochopení...

Dlouho jsem tak klečel ve výklenku a tdálo
se mi přec žezde dlím jen několik krátkých minut,

A když jsem odcházel s hlavou sklopenou
do vířivého, hlučícího města, tu stále mi ještě
znělo v uších:

"Svatý Jene Nepomucký,oroduj zanás...«
Ta květná neděle r. 1897 zůstane mi vždy

v upomínce...
Abis M. Vobejda— Prosečský
k



Z Choemě. Dne 3. t. m. odpoledne pořádala
„Katolická jednota pro Choceň a okolí“ v sále na
„Panském domě“ spolkovou schůsi, ku které přístup

byl olný i nečlenům. — Sál v krátké chvíli byl plničký. Vidp. Dr. Gustav Domabyl = Hradce Kr. před
nášel a thematů: „Církev národní a její stoupenci.“
Slovy pádnými, misty ohnivými dokásal vidp. řečník
še na jméno církve národní v Čechách má právo je
dině církev katolické, ukázal na t>, kdo jeou stou
penci té „nové církve národní “ krátce probral a vy
světlil logické nesmyuly v knížce odpadlíka Išky.
Zkrátka, řečjeho způsobila hluboký dojem a odmě
něna byla potleskem. Z četně přítomných „přátel“
Jskových k slovu nepřihlásil se ani jediný. — Téhoň
dne večer sehráli členové katolické jednoty při vy

rodaném sále rozmarnou komedif: „Staříblázni.“
becenstvo ze všech krabů a vratov sál naplnivěf, se

pěkně bavilo. Souhra ladná v některých scénách vy
nikala nad bru obyčejných ochotníků. Další činnosti
jednoty přejeme mnoho zdaru.

Katolicko-socialní jednota v Her
mím Jelemí sehrála dne 8. března snámý Grube
rův obrae ze života národního „Sedlák křivopřísežník“.
Provedení, až na některé maličkosti, bylo skvělé, čebož
hlavní sáslabu přičlsti třeba novámu režiséru p. Fia
loví, který skutečně ukázal, že úloze mu avěřené ro
zumí. Zvláštní pochvaly zasluhují dámy: sl. Pecivá
lovy, sl. Šsjnohová a Ryšánková a pí. Michaličková.
Ovšem i páni všichni drželi se atatně, adkoliv jsou to
většinou síly mladé. Kéž by ale také obecenstvo pod
porovalo nás více svou návštěvou, aby se mohlo ča
stějí brátif

Zprávy místní a z kraje.
Milostivé leto. Jak známo, slavil se rok

1900 jako rok jabilejní či jak ce po steročesku ří
kávalo, jako leto milostivé v Římě samém. Letošní
rok — jako první ve století dvacátém — je letem
milostivým pro ostatní katolický avět..V djecási krá
lovébradecké počalo prvou nedělí postní a trvá do 17.
erpna t, r. Uvědonělým a z přesvědčení k víře otců
našich Inoucím katolíkům jest rok takový opravdu
letem milostivým a bledí ho ožíti obzvláště k oživení
nadpřirozeného a náboženského života ducha svého.
Z té příčiny bnde so v městě našem, v starobylém a
překrásném cbrámu Páně kathedrálním konati též
zvláštní ©——obzvláště | milostivému | letu slušící

osmidenní pobožnost — pod jaénem missie, od ne
děle, dne 24. března až včetně do 31. března t. r.
jejíš pořádek se tiskem — i na dveřích chrémo
vých připovněnými listy ohlaluje. Předsudků, ne
vědomosti náboženské a vášně prázduý, rozvážný člo
věk jedná naproti možným aelavnosti té odporujícím
Ťečemdlo zásady: Jdi, poslouchej, přesvědě
ve a pak euď vám. A toto pravidlo tím více od
poroučíme, anoť známo jest, že řeči při těch slavno
stech přednášeti budou kněží vlastenečtí z nás po
Cbázející, mesi nimiž n. p. kněs Cibulka rodem s Ústí
nad Orlicí. — Posledně konale se taková pobožnosť
v chrámu Páně kathedrálním roku 1865 na oslavu
dvonštoleté památky založení biskapetví zdejšího. Jed
ním z kazatelů tehdejších byl nynější vadp. kapitolní
děkan Frýdek; ostatní jsou jíž mrtví. Tehdy těšila 80
pobožposť ta velikému účastenství všech vratev oby
vatelstva zdejšího. Myslíme, že za dnů vašich, za
kterých věecek mravuí řád ve společnosti lidské a i
v národě našem klesá, ještě více než tehdy zapotřebí
Jest oživiti náboženství a posilniti cnosti v duších
nejeu lidu ale i vzdělanců. Kéž by jen šlechetné
snaze této upřímně vatříc se vyšlo a i v díle tomto
kas práce pro sesilnění národa našeho spatřováno bylo.

Zprávy diccesmí. V Pánu zesnnli: p.
Václ, Heger, kapl. na odpoč. v Jevíčku, $ 24. února,
(naroz. 1878, vys. 1896), p. Jan Schembera (V. Valn.
D. J. ch.), b. notář, farář v Bernarticích + 27. února,
(naroz, 1632,vysv. 1857.) Ustanovení json: pan
Mik. Simon, děkan, farář ve Svratce, za faráře do
Morašic, p. Joset Jiříček, kapl. Žabuňaký, za kapl. do
Žiželice, p. Jos. John, koop. ve Velké Úpě, za admin.
do Bernurtic, p. Jan Baaer, administrator Moradický,
za kapl. do Luže, p. Frant. Zrzavecký, kapl. v Luži,
za koop. do Svratky, p. Jan Kostkan, koop. za admi
nistratoraveSvratce.Uprázdněná místa: Bernar
tice, (Bernsdorf) fara patron. náboženské matice,
od 28. února, Svratka, fara patron, kníž. Tharn-Ta
xise, od 5. března t. r.

O smrti českého kněze v Americe,
vldp. J. A. Blaschkeho, rodáka Horno-Dobroučského,
který byl v Hradci Králové na kněze vysvěcen, a brzy
na to do krajin zámořských ae odebral, došel nás v
úterý z La Crosse Wia v Americe dopis, který pro
zajímavost z části uveřejňujeme. — „Zesnaly byl jedním
2 nejoblíbenějších kněží v Americe. S příkladnoa horli=
vostí zastával úkol mu svěřený u zvláště se staral 0
české školy. Konal sbírky a sám také všechny své
úspory obětoval ve prospěch škol. Byl také nadšeným
ctitelem nejdp. biskupa králováhradeckého, Brynycha.
V kázáních často se o něm zmiňoval a na schůzích

předěltal Jeho spisy, který se iu nás v hojném počtuupovaly. Když svého času byl povolán k arcibisko
povi do Chicaga, který zásluhy jeho velice cenil, tu
také veřejně vyznal, že jest brd na to, že pochází z
Hradecké diecóse, která má tak výtečného a vlaste
neckého biskupa. Arcibiskup se ho pak vyptával
na některé podrobnosti, jak to v „Čechách vypadá.
„Škoda, že nemáme zdevíce kněší z Hradecké
diecéze“ pravil mu ma rozhodnou. Když vidp. J. A.
Blaschke umíral, to si ještě vzpomělna sron vlast —
a příbuzné, kteří u něho stáli dádal, aby se po jeho
smrti doČech odebrali, Smntný byl jaho pohřeb, neboť
kašdý, kdo jej znal, nemohl se zdršeti slsí. Takó kačší
aš « dalekých krajin přišli, aby doprovodili svého
bratra ku hrobu. Osada La Crosse Wis utrácí « něm

nejlepšího pastýře duchovního, jehoš památka zůstanonesmazatelnou.

Bokeslovel královébradeští obdrželi dopis
od českého kněse, dp. Led. Kloučka, faráře v Bor.
Americe, který v doslovném anční otiskajeme: Ctj
hodní pánové! V úctě podepsanýšádá Vás o násle
dající: Jsem farářem úplně české osady; mám heský
kostel, který si osadníci sami zbudovali — ale český
a latinský zpěv je zde velmi pozadu. Prosím Vás
tedy, milí apolnbratří, opiště nějaké české a latinské
písně, které Vy v semináři zpíváte jako ku př. Pange
lingua, O Salutario Hostia, Panis angeliene, Hoapo
dine pomilaj ny, pro 4 hlasý abor a. nějeké

lehké můesvaté jakož | vlošky při offertorinm Snebo latinské! Bůh nebeský Vám to odplatí. i
- pomozte Čechům! Co moře rozdvojilu — ardes
nerozdvojí! Prosím též o nějaké dvoj —nebo dhlasé

(seněnárodní. Váš Rev, Lad. Klouček, farář. Tiseh
iHs v Manitowoc Co. Wisconsin. America, United

States. — Poněvaděprobohoslorcenení to ds právěeoadnou, aby mohli prosbě té vyhovět, ae snad
očekávat, če některý z našich laskévých čtenářů, po
kad možno žádané písně americkému kněsi zašle,

čím zajisté zámořským krajanům našim nemálo prospěje. .

Velký kemcert dlecésní jednoty
eyrilleké « pěveckéhosboru stadajících c. k. resiky,
pořádaný v neděli 10. března, vydařil se všestranné
a nebyl významu velkého uměleckého činu pro Hradeo.
Zastoupil úplně duchovní koncerty, jinde dobou před
velkonoční dávané v kostelích, ba přinesl ještě více
Přes to zůstavil po sobě přání, aby některé věci byly
opakovány v nové bezplatné produkci v některém ze
zdejších kostelů; zvláště oratorium Percsího „Umu
čení“, dávané na koncertě jen v prvních dvon částech,
vyzývá k celistvému podánív prostorách chrámových,
jež dojem takového díle nesraírně podporojí. — Podnik
připravený a takovou péčí a nákladem sil, za spolu
působení tolika činitelů vzrostl skutečně na koncert
„velký“, snad až příliš rozsáhlý, Ale znalecké roz
střídění programu a hospodárné šetření prostředky
vnealo do pořada pestrostobsahovou i zevnější, stá
lým obměňováním kombinací a barev zvukových. Díl
první po vstupním sbora Aiblingrově „Jubilate Deo“
a Kříškovského „Zpěvech vánočních“ sabočil v intim
nější tony sopranového nola („Meria Panro“ s Dro
řákových „Svatebních košil“), solového kvartetts (a
kázky = duchovních písní českých, polských a chor
vatských staršího data), a vybraného mužského sboru
pánů bohoslovců (Palestrinovo čhlasé „Improperium“
a Gloria s Wittovy měs vn cti sv. Františka). Drubý
díl pohyboval se v rozměrech větších: Diets d'Arme:
„Póvec“, Novák: „Zakletá dcera“, L. Perosi: „„mu
čení Páně“ — ale i tu © měněným průvodem i ob
měňovanou silou sborů. Zvláště ponšívání sborů
různě silných — celkem 4 různé stupné — rostřídilo
od sebs vokální výkony, v nemalý prřuspěchinterpre
tace skladeb i různých zvukových effektů. Neskončeno
nad to šablonovitým rozpontáním všech sil — číslo
poslední stává se tím často nejslabším — naopak

rávě sůžení sboru při oratorin Perosiho na nejlépe
kvalifikované aíly způsobilo, še koncert posledním
člslem skutečně se vyvrcholil. Podobně i orkestr
vystřide) různá obsazení, vyskytly se i bousle solové
a v průvodech vyměňovaly si úkol harmonium apiano.
Pořad vykazoval čísla převážně duchovního rázu,

pouze partie ze „Svatebních košil“, „Pěvec“ a Nováova ballada tvořily výjimku, a svláště poslední
s nich svým lidovým, šťastně vystiženým balladickým
rázem atela se osvěžující oas0u mezi gstatními přísnými
skladbami církevními a tlumenějších tonů. Nikoliv
tedy na úkor celku, a dokonce ne ve vlastní nepro

bn právě v tomto okolí se zvláštní charakterskladby ostře narýnoval a odetínil. Umělecké vedení
koncertu měl ředitel spolku dp. P. Dobroslav Orel.
Dobyl si plného úspěchu jak docílenon účinlivostí
celku, tak pečlivým, do posledních podrobností
jdoucím propracováním výkonů aborových. Podání
skladeb namnoze značně obtížných jek po stránce
intonační, tak dynamické a zvláště deklamatorní,
jakého bylo dosaženo jeho nastudováním, zasluhnje
označení jako výkon vynikající nad průměrně.
Nejuceleněji působily sbory užší, smíšený v ora
toriu a mužský pánů bohoslovců, jiš objevili se sbo
rem nanejvýše plastickým a přiléhavým pro utajené
dynamické obtíže v polyfonních skladbách starých
mistrů. Takových sborů věra bychom chtěli slydet
více a častěji. Z velkých aborů nejlepší provedení vy
kázalo číslo první, přednesené mohutaou silou od vý
tečně necvičených a tadíš jistých zpěváků. Řízení čísel
s průvodem orkestrálním převzal a zkušenou, pevnou
rukou vedl c. k. kapelník p. Vilém Riepl, jenž v ochotě
avé čel i dále, napsav inetramentální průvod ku Kříž
kovského „zpěvům vánočním“, vydaným jen s průvo
dem harmonia. Program proložen též některými čísly
solovými. Sopranové solo „Maria Panno“ uapěle paní
Jančová s celou dramatickon výrazností svého před

nesu. Kvarteto blaťácké předvedlo nkásky starýchlidových písní kostelních, s nichů odborníky i laiky
zajímala biavně píseň „Svatý Váciave“, transkri
bovaná z kancionálu z roka 1475, chovaného nyní
V museu kralohradeckém, tudíž ve starším znění než
dosud známá. Harmonieace těchto písní k eolovému

přednesu mažskými hlasy upravil P, Dobroslav Orel.oratoriu Perosiho zpíval part Krista pan Komárek,
part evangelisty pan Souček, diatingovaně a v duchu
skladby, čímě nejvíce osvědčili své umění. Menší
solový moprám ve Zpěvech vánočních avěřen slečnu
Pětioké, ješ jej zapěla výrasně a lahodně. Houslové
solo v „Pávci", (vedoucí to a rosbodující činitel ve
skladbě), zahrál studující VII. třídy reslky p. Eman
z Obereignerů velmi pevně a promýšleně. Klavírní a
harmoniový průvod obataral pan prof. Doležil. Kon
certní klavír i harmonium ochotně sapůjčila firma A.
H. Lhota.

Při cyriilském kemcerta, o němě po
sudek přinášíme na jiném místě, bylo divadlo úplně
vyprodáno, takže mnozí odejíti mnaili litojíce, že
zbavení byli vzácného požitku.Koncert navětívil
nejdůst. p. biskup, a vedp. kapitulním děkanem a
četným duchovenstvam, vojsko zastoupeno p. gonerá
lem a mnohými důstojníky, dále súčastníli se p.
místodržitelský rada Steinfeld, p. president c. k.
krojského soudu Kvěch, p. státní návladní Matoně,

s četnými zástupci úřednictva, dále náměstek
porkistrův p. Weinbsngst s iatendantem divadla
p. Stan. Červeným, jakošto roprmesentanti městské
rady, p. c. k. ředitel reálky Broš a četní členové
stavu| professorského a učitelského s mnosetvím
studujících. Město Hradec Králové i čiré okolí
vykazovaly přečetné účastníky. Byli zde návštěvníci
na př. s Hořic, Chrudimi, Jaroměře, Nového Bydšova,
Opočna, s Opatova u Litomyšle, se Bkutče, s Bělé,
Dobřenic, Kostelce, Obnišťan, Rorně, Smiřic, Třebe
obovie. Již dlouho nebylo tak četné a animované obe
censtvo v našem divadle shromážděnojako tentokráte.

Dámská pěvecká jednota „Eliška“
+ Hradci Králové pořádá -v neděli v městském Kli
rově divadle 17. března 1901 koncert sa laskavého
spoluúčinkování koncertní plenistky sl. M, Svučkové
a Chrudimi, koncertního pěvce p. MUDr. O Zany
z Praby a mnáského pěveckého epolku „Slavjen“.
Začátek určitě o půl 8. hodině večerní. Ceny míst:
Loše 6 K. Křeslo 1 K40 h. Bedadlo I. třídy1 K2oh,
Sedadlo IL tř. Balkon I. 1 K 20 b. Balkon II, 00 h.
Parke: 60 bh.Stud. s garnie. lístek 40 hb.Purter 10 h.
Zásnamy n předprodej vstupenek obstará re vzácné
ochoty knihkupectvíp. B. E. Tojmana.

První koacertní a divadelní kam
eelář pro královatví České pořádá v sobotu dne 3.
března 1901 velký symphonický koncert v městském
Klicperově divadle v Hradci Králové při kterém
účinkuje proslulá virtnoska na klavír, aločna Irma
Lówová a Praby a úplná kapela c. a k. ho
pluku br. z Browne č. 86. s Josefova, již řídí ka
pelník p. Max. Heyda. Začátek v 7. hod. večer.

Žepní odbor zemské jednoty spole
čenstev pro královatví České v Hradci Králové vybísí
veškerá společenstva živnostenská v okresu Králové«
hradeckém a Nechánickém, které nejsou posud členy
zemské jednoty odbora šupaího v HradciKrálové a
chtěly by se zúčastnit župní výstavy učednické, aby
své přihlášky učinili nejdéle do 15. května 1901
u semské jednoty co členové s zároveň téš u odbora
v Hradci Králové, neb výstarka jest pouze pro spo
lečenstra v šapním odboru zdražená.

Vystěhovaleů do spojenýchstátů serero
amerických se rok od roku množí. [aké maohé osad
ve východních Čechách mejí mnohem móně obyvatel
neš před 10 lety. Tak v Dolní Dobroaši jich ubylo
o 800. — Stává se věsk také často, že muž odjedo
napřed, aby zi nejříre nějaké postavení získal — a
žena s dítkami zůstane doma. A potom nadarmo
čeká na dopis, neví, do kterého místa manžel od
cestova) a nezřídka se stává, že žena taková pak žije
v konkubinátě s mužem jiným. V jedné osadě so otal
před nedárnem pozoruhodný případ. Muě odcestoval
již před 10jety do Ameriky a zanechal doma více
člennou rodina v největší bídě. Žena jeho v tom čase
sapředla poměr s mužem jiným, který nezůstal bez
následků. Asi před 3 roky došla s Cbicaga úřední
správa, še maš ten v Americe remřel. Žena se opětně
provdala sa muže s kterým jiš měla dvě děti. A
nyní se domněle zemřelý manžel opět ve vesnici obje
vil. Jakým spůsobem se mohla úřední zpráva o jebo
úmrtí = Chicaga zaslat, zůstává dosud záhadou. Pa
trně to byl omyl! následkem stejných jmen. „Zemřelý“
muž ovšemse hlásil k svému právu, neboť jenom první
sňatek jest právoplstným — ale žena od druhého
muže více odejíti nechtěla. „Zemřelý“ muž vida, do
všechno jeho úsilí zůstává marným, odešel, aniž ze
ví kam. — Těch rozmanitých obrázků ze života vystě
boralců by se naleslo dost a dost. .

Pokrokářské přednášky v Pardu
bleich. Strana rad. pokrok, konala v neděli dne 10.
t. m. v Pardabicích na „Veselce“ přednášky: „O Aug.
Smetenori“ a „o zřízení pomatka Husova v Parda
bicích“. První přednášku měl pokrokářský apoštol p.
dr. Štemberka z Rychnova, „Humánním“ spůsobem vy
nadal oprostě katol. kněžím, „akademicky“ prohlásil
je prosté za vyvrhele lidské společnosti a pokrokářský
„Spravedlivá“ odsoudil je šmahem na hranicí. Hra
nice ty postaví se ovšem z čisté pokrokářské huma
nity s ažírající tonby po „svobodá a osvětě“. To byl
tenor a tendence přednášky p. dra. Štemberky. Na tuto
moderní štvanici přišli se a chvátáním povídat parda
bičtí židé a evangelíci a téš něco socínů přišlo vážně
pozvédat „vzdělání a oavětu“. Proto pan doktor sa
jisté če veden jsa pokrokářskou galantností neosmělil
se nadávati ani rabínům, ani pastorům. Noblesa je
noblesa. Po „vzdělávací“ ředi o Smetanovi vystoupil
p. red. „Osvěty“ a začal známé povídání o Husovi a
o zřízení pomníku v Pardnbicích. Po dlouhé námase
sehnalo se 5 členů do komité. Vynikající pokrokáři
složili ihned každý tisícovku, ale zatím jen tu re
klamní, kterou po krejcara prodává Hoblíkova knih
tiskárna. Tím uchůze skončila. Počítal jsem, že nás
tam bylo všech posluchačů asi 60. Z toho v.dět, že
ty rad. pokrok. snahy příliš netáhnoul

Na stavbu movéhokostela v Jemi
kovicích dobrotivě přičpěli: p. Frant. Tejkl,
kaplan v Radími 4 kor.; Nejmenovaný £ Tyníště
10 K.; paní Murie Blažínová s Novéhu Hradce Kr.
10 K.; p. Antonin Michl, farář v Zbislavi n Čáslavi
5 K. Srdečné díky vzdává a o další milodary prosí:
Ferdinand Hanonsek, děkan v Třebechoviních,

Dar. Vdp. Frant, Koten, farář v Čachotíně,
daroval jednotě kat. jinochů a mužů v Sopotesh pro
její nemocenekou a pohřební pokladna 6 K. Zaplať
Pán Bůh!

Úmrtí. Dne 4. t. m, sesnul v Žehušicíchpsa
Jan Rossler, řiditel velkostatku s patronátaí komisař
v Žehušicích, saopatřen byv svatými srátostmi, Pohfeb
konán v Žebušících dne 7, března za velikého úča
stenatví lida místního i venkovského,

K oslavě edpadlíka Smetany. Vyslo
viii jeme předešle odvůjpodiv Dad nevědomosti pánů
akademikův, oslavojícíoh made, jenž všecky své splay
ano 1 vlastní své zápisky napsal německy. Nerědo
(most tato jeví se 1 u p. Hajna, kandidata poslanootrí,
nebof vn pořádá po českém venkově tyta oslavy,
Či není to pouhá nevědomosta p. Hajna? Jest to



6nad úmyslné natejování pravdy? Toto úmyslné šú
lesí Českého lidu -sdá se býti prarděpodobnějším,
protole pardubické „Osvěta“ naši výtku ucodvášila
se přímo popříti, ale obvinila nás z pavšálního pře
krocorání českých dějin, aby sl její čtenářetvo utro
žilo falešný názor, še jeme 1 toho Smetanu překrou
tl. V tomto případě mohou se 1 prostodněnější čte
náři „Ostěty“ přesvědčiti velmi sasdno, že dějiny
české vlastné překracojí pokrokoví kandidati posla«
nečti sami a jejích Šurualistika, ve svém osobním
zájmu — neboť dobře vědí, že důjiny české odsosají
všecky duchaprázdné mluvky do nepotřebného braku
a přimlonvejí so za solidní vůdce veřejných zálošíto
etl. Mofné, že pana Hajnoví běží dnes jenom o
rosprodání jeho bratrem vydaných Smetanových
pamětí, a němčiny přeložených, proto nesmí míti
„Obnova“ pravdu a Smetana bude na čas alsvným
mulem. Tskovým spůsobem „nemmrarní“ pokrokoví
mravokárci scbátrelé naše poměry, ba ještě více je
rosbahní, neboť samí pravdu zatajojí a když jí někdo
poví otevřeně, hází po něm kamenem pomlovy. Spo
čívá asi celá jejich „umravňojící“ politika ve ble
dání semence.

Z dívčího paedagegia v Chrudimi.
Nedlouho tomu co rozesvačela se Českou vlastí smutná
hrana, by svěstovala smrt Julia Zeyra. I do našeho
středa přinesla smutek a žal — cítíme ztrátu, kterou
národ utrpěl. K úctě a k oživení v sobě památky ze
snulého genia nepořádaly jeme v úzkém svém krubu

Zeyerův večírek“ s následujícím programem: 1.) Krát
kým proslovem připoměla cand, 4, roč. sl. M. Mimrorá
svým draškám účel večírku i blavní směr vzletn masy
Zeyerovy, končíc vybídnutím, by i ony dtouce její vý
květ, navykaly čerpati síla pro badoucí své těžké po
volání a pravsora ačitelstva, „BožskéhoPřítele dítek“
a Jeho Matky. 1.) Na to dobře promýšlenon a nad
danou přednáškou sl. M. Potráškové (IV. roč.) před
veden život, působení a význam směra našeho voli
kóho pěvce. Vapomenato, še jiš nebude ten „duhový
ták“ mobotným vsmachem peratí ducha srého v ta

Jemné voditi nás nadhvězdí, leč bychom porzbuzeny
bohatým jeho odkazem všdy smělo hlásily se k zása

hájil. Veliký básník náš jest nám novým důkazem,
že i všestranné vzdělání © vznešená poesie dají
ee v lahodný apojiti celek s pornou vírou r Krista.
84 Trojhlasý sbor, „Vodní růže“ na slora se Zeyerova
„Cechova příchodu“ zapěl II. roč, 4.) Kandidátky I roč.
překvepily nás velmi zdařilým živým obrazem „Kristus
v zahradě Getsemanské, 5.) Zpírána od cand. IV, roč,
čtyřhlasý sbor „Vepomínka“ u textem od J. Zeyera.
6.) Allegorický obras „Víra, naděje a láska“ při němž
I. ročník sapši případnou píseň. 7.) Před obrazem
Panny Marie přednesla sl. F.Faltová (L roč.) dobře
procíténý úryvek z „Rajské zahrádky“ v níž objevuje
nám básník perlu avó duše tak zvláštní, tak obdiva
hodnou. 8.) Posledním číslem programu byla báseň
Za Zeserem“ přednesena sl. B. Malinovou“ (III. roč.)

Mesi jednotlivými výstupy zpívány národní písně —
„Kde domov můj“ a j. — Večírektento sůstano £a
jisté všem r milé upomínce.

Úmrtí. V -MladéBoleslavi semžel dne 11. t.
m. královéhradecký rodák, p. Jindřich Souček, re
daktor „Jiserana“ ve věku 87 let, Zesnulý vystudo
vav v Hradci gymnesiam, byl také dva roky na bo
hoslovecké fakultě české, načeš se oddal žarnalistice.
Podivno, že zvláště v poslední době mnoho krajin

Není to snad jenóm náhodou, ale kdo opravdu a no
předpojstě o tom přemýšlí, tu posná, jaká úloha dnes

na krejinském šurnalistovi spočívá. A když za
úmorné, těžké práce jímě obětuje své zdraví a apo
kojenost musí snádeti boje, různá příkoří, ignorování
a mnohé jiné hořkosti, pak se nedivme, že to trpce
působí na nervy a na zdraví vůbec. — Pohřeb pana
red. S>ačka konal se ve čtvrtek sa velikého účasten
ství lidu místního i okolního. Zvláště spolky byly
četně saetoupeny. Rodinu zesnalého došlo maoho s0u
strastných dopisů. R. i. p.

Z Chrudimi ze námpíše: PanJan Hloušek,
obuvník v Chrudimi byl svého času zapsán u nemo
censké pokladny, která jest v rukou soc. demokratů.
Poněvadě ale brzy poznal, jak te „bratrská“ láska
soudrahů vypadá, opustil tuto stranu s jako jiš mnobo
jiných lidí, kteří se enad na čau dali avósti lákavými
hesly, přistoupil kn spolku katolickému. Nyní mu vy
čítají socialisté, če prý jej v nemoci podporovali 3 zl.
50ke týdně — zatím on však neviděl ani krej
caru! Toťopět obrázek z „poctivosti“ červených ob
čanů. Peníze ss sbírají na různé „fondy“, které pak
obyčejně zmizí aniž se ví kde a jak.

Z Kutné Hory. Postní doba přineslanám
celou řadu koncertů a hadebních večírků. Dae 8. t.
m. konán byl hudobní večer spolkem pro podporování
chudých studujících. Sál Sokolovny byl četně naplněn
a spoluáčinkající sklízsli salvy potlesku.Zvláště obe
nenatvo okouzleno bylo zpěvem koncertního pěvce Zd.
Jarkovského z Čáslavi, jebošobdivuhodný tenor uchvátil
kde koho. Podobněi hra na housle p. 0. Fitznera ze
Žlebů byla pravým virtuosním požitkem. Výtěžek jest
velmi slušný. — Rekonstrukce „kamenného domu",
jimá k řadě památek vynikajících přibade opět jedna
nemalé přítažlivosti, pokračuje zdárně. Na základě
starého, časem zničeného, velmi uměleckého štítu zho
toven jest nový štít v kamenické huti u sv. Bar
bory a na jaře počne se se stavbou. Obecní sastupi
telstvo získá ni tím nemalou zásluhu, která svýšaje
se i tím, že v poslední schůzi ueneseno bylo působiti
k tomu, aby starobyl) ráz budov i při novostavbách
byl sachoráván. — Nemalé vzrušení mezi obecenstrem
1 samými zástupci města způsobilo rozhodnutí městské
rady, že p. Fr. Jobnovi nebyl pronajat krám v obec
ních domech. Nechceme býti soudci v tomto sporu,

ale P jednání toto jest divné nezapřenikdo. Židůmse krámypronajímají a křesťsna ne. Inu páni musí
míti z toho rosamu, vědyť jsou v radě!

| Z Kelíma. Chvályhodný čin učinil okresní
výbor Kolíneký. Zařídíl totlů okresní pojišťovnu pro

případ onemocnění olušek a čeledínů. Zaplacením po
jistného dvou koran ročně zabespečuje se nábrada za
ošetřování při nemoci ve všeobecné nemocnici se něž
dle astanovení sákona by jinek platiti musil zaměst
návatel. Die téhož zákona povinen jest sa městnávatel
po čtyři neděle platiti ošetření služebných osob, coš
dle Kolínské okresní nemocnice vypočtěno jest na
30 K 40h. Odporačujemo k přemýšlení i jiným okresům.

Z Kaňka. Čeho by mělobýti pamětlivokaddé
městoi větší osads, toho konečně také uchopili se
zdejší porolaníčinitelé. uonesli se sříditi opatrovnu

ro dítky, jimů v našem větdinou dělniotvem osazeném
oroím městě věnována byla péče pramelá a proto i
hled na vzrůstající mládež byl žalostný. Náklad,
němaž základ jiš učiněn, ubrašen bude sbírkami,

dary s Čisými ýooey zábav. Kéžtato myšlénka brsyse uskuteční s přínose hojného užitku mravního. Jest
ho nanejvýš potřebí.

Z Čáslavi. Jako snad i jinde i ta oslavo
valo národní dělnictvo tku nešťastného kněze
Aogustina Smetany. | Národnímu dělnictva se ne
divíme, še tak činí, neboť program jeho nese se více

méně uměremdrotikatolickým, čí jak říkají protiklerikálním, ale divímese onomu řečníku, který přiše
oslavovat kněze odpadlíka a fanatického nepřítele kal
tolicismu, totiž p. prof. Zdrábalovi s Kutné Hory.
Máme ještě v paměti jeho Činnost jako redaktora
Sborníka historického kroušku katolického, v;dávané
ho drašetvem „Vla-t“, v němětak psával nadšeněo
církvi katolické. Čím to, to s bývalého redaktora

niky čistě katolického atal se takový antiklorikál?
ebylo by lépe a p. profeseoru bližší promluviti

místo oodpadlém křížovníku Smetanovi o velikém
učenci a vlastenci praemonstráta Fr. Joa.. Smetanovi
jehož výroční pošehnunou památku letos slavíme?
Na mužeprácesapomínáse pro mažeslova—ovšem
zase jenom muži slova. — Novinka zavedlo naše
ochotnictvo. Na letošní postní saisonu zavádí před
platné lístky na pět her. Novinka tato obecenstvu se
velmi zamlouvá, neboť strachu, že by ebonenti špatně
pocbodili, není. Ochotnictvo naše nezná úskoku ani
stávky. — Tělocvičná jednota „Sokol“ zavedla letos
opět řada přednášek pro členy a hosty. Přednášky
nesou 80 vošměs eměrem vzdělávacím a duševně po
vznášejícím.

Z Pardubice. (Smrt na kolejích). V pátek,
dne 5. t. m. večer kolem8 hod. nbíral ze Ant. Pleskot,
dělník « Trnovy u Pardubio ze sdejší petrolárny.
Chtěje si nadajíti, pnatil se po trati sevoro západní
dráhy k mostu Rosickému, alo nedaleko mostu byl
zachycen přijíšdějím vlakem od Chradimi. Lomotiva
zachytila nebohého mezi popelník a sněhový pluh a
vlekla jej přes 600 m. daleko po dráze. Télo nešťast

níka bylo nalezeno ještě tu noc hlídku konajícím
strážníkem úploě rozdrcené, £ bot vyzaté a bez mosku.
Zvláštní však jost, de láhev s kořalkon v kapes zů
stala u mrtvoly neporušena. Také ironie!

Z Javeraíka u Hostinného.Minulýčtvrtek
založena ta Raiffoisenovka.Členů přihlásilo se v ata
vující schůsi 85. Počet jich se zdvojnásobní. Za před
edu svolen vldp. Fr. Kutnar,farář, za pokladníka p.
Jan Schróter, obecní starosta a sa předsedu dogorčí
rady torárník p. Václav Voves. — V neděli byla mě
níční schůze „katol. čtenářsko-vzdělávacího spolku“,
Předseda promlavil o tisku a povinnostech katolíka
k něma. Novýchčlenů přihlásilo se 6. Dne 24. března
sohraje spolek divadlo. —

Výstraha. SI. c. k. okr. hejtmanství zdejší
nasýlá nám k uveřejnění následující zprávu: „Radiž
laskavě v listu svém uveřejniti následující výstrahu
a tím občanstvo upozorniti na nebezpečí následkem
přísného provádění zákonných ustanovení pro vy
stěhovalce do epojených utálů sevoroamerických. Dle
zákonných ustanovení platných ve spojených |státech
severoamerických jest přistěhování cizozemců zaká
sáno, kteří před přistěbováním uzavřeli smlouvu,
kterou se zavazojí vykonávati práci nebo služby ju
kéhokoliv draha — několik málo zvláštních činnosti
vyjímajíc—ve spojenýchstátech, jejich územíchnebo
v obvodu Columbie. Dle novějších předpisů není za
potřebí, aby smlouva byla vyslovně uzavřena, nýbrě
považuje se za mlčky uzavřenou tehdy, vyhověl-li
přistěhovalec příslašnému již dříve uveřejněnéma
soukromému vyzvání k přistěhování do spojených
států. Osoby převezené přes tento zákaz posílají ne
ihned domů. Dopravení domů může býti také během
roku dodatečně uskatečněno, jestliže proti zákazu při
stěhovalá osoba sice kn přistání byla připuštěna a
překročení zákazu teprve pesdějí zjištěno. Tato již
tada let trvající zákonná ustanovení vykonávají so
v poslední době mnohem ostřeji, nežli tómu dříve
tak bylo. Jmenovitě udály ee v minulém roce
případy ve kterých chorvatští dřevaři po delším po
bytu v severní Americe po použití zákona o pracovní
smlouvě dopraveni byli domů a tím citelně poškozeni
byli.“

Z Hronova. Dne 5. března pořádal pod
půrný a vzdělávací spolek křesť,socialních žen a dívek
v Hronově v místnostech hotelu „Slavie“ divadelní
představení „Sr. Jalie“, za úkazů v pokročilém městě
neobvyklých. Každý o napjetím očekával, nedojde-li
k výtržnostem. A co bylo toho příčinoan? Je třeba
objsenění vůči veřejnosti, aby nebyla klamně infor
mována od strany, která vzrušení toho byla příčinou
Poněvadě na jevišti v onom hotelu hraje spolek di
vadelních ochotníků Hronovských, obrátilo sa před
sednictvo výše uvedeného epolkn na řiditeletví spolku
divadelních ochotníků ae slušnou žádostí o propůjčení
oněch imfstností ku provozování hry „sv. Jalie“. Výbor
ve své schůzi dne 86. února konané sedmi hlasy proti
jednomu místnosti ty propůjčil sa poplatek 6 korun.
Konány tedy přípravy, skoušky atd. Jakmile však vý
sledek výborové schůse přišel do veřejnosti a k sluchu

p dra. Palečka, rozhorlil ae na to velice týš pan
oktor, který je téš přiepírejícím členem spolku divadelních ochotníků. Obeňbyl na střeše. Co? Toble

by se méloporaliké „Klerikální“ spolek by měl na tomjevišti sehráti takový „roakcionářský, spatečnický“
us? [složil v tom oemyslu oběžník, se kterým

běhal po avých politických stoupencích, kteří jsou
členy spolku divadelníchochotníků, sajel do Náchoda

ku c. k. okr. bejtmenství a vymohl sí mimořádnou
valnou hromadu, která měla protestovati proti asne
sení výborovéma. Na podmět těchto politickýchstou
posců páně Palečkových nucen byl tedy starosta
epolka svolatí mimořádnou valnou hromadu, ne které
terrorem pana Palečka I9ti hlasy proti Jiti zamít=
nuto bylo usnesení výboru. Výsledek tento oznámen
byl spslka křesť.-socislnímu v sobotu dne 2. března
v poledne, kdyš již všechny přípravy ke hře byly
skončeny, jelikož druhého dne v neděli mělo jiš býti
představení. Co měl nyní spolek dělati? Měl snad věe
odvoleti a nechati si líbit úeměšky i útraty vzešlé

(neboť na hrazení je spolkem ochotnickým nemohlčekati, an týš spolek kapitálu nemá žádného. Boz
bodl se tedy, že představení uspořádá i přesusnesení
politických stoupenců páně doktorových. Mělť záko
nité právo: celý výbor až na jednoho člena dal svo
lení a opáčné usnesení mimořádné valné hro
mady nemělo zákonité platnosti, poněvadž valnou bro
madu má dle stanov divadelních ochotníků právo svo
lávačijenora celý výbor a ne pouze u'arosts spolkový.
Ustanoveno tedy bráti. Ale wnad ani o posledních
volbách nebyl výsledek a takovým napjetím očekáván
jako toto představení. Po celém Hronově i okolí de
batoralo se jen o tom. Všeobecné mínění bylo na
straně spolku křesť.-nociálního, poněvadě každý se na
to představení těšil a tak učinil pan doktor jednáním
svým k tomu předatavení jenom bezplatnou reklamu.
Spolek ovšem musel býti připraven i na násilné pře
kažení toho představení, poněvadě zná ze zkušenosti
jednání některých zdejší pokrokářů, kteří jsou schopní
všeho. Stoupenci páně doktorovi debatovali o tom
celé noci, kupovány trumpety, píšťály a jiné badební
nástroje k mimořádnému koncertu; a proto, aby 80
zabránilo výtržnostem, oznámil spolek vše c. k. okr,
hejtmanství, které vyslalo sem tu neděli orgány bezpeč
nostní v průvodu p. okr. koncipienta. A také inter
vence této bylo sapotřebí. Právě před početím před
stavení obsadili pp. pokrokáři a p. doktorem v čele
i s některými stejně omýšlejícími dámami jeviště a
odstranili kulisy před © očima | připravených jiš
k divadlu členek. Představení mělo již začíti,
obecenstva nabitý sál a kulisy nyní pryč. Za
kročení městské stráže bylo marné; teprro zakročení
pana okresního koncipienta, který se na místo obrožené
doatavil, pobnulo po dlouhé chvíli p, doktore, p. Cha
lapnfčka, pp. Zemany, p. Štelciga, p. R. Kociána,
p. Kymra a ostatní jeho kollegy, že bojiště pomalu
opouštěli. Nyní kulisy dány zase na své místo a před
stavení tóměř o 1 bod. opozděné mohlo započíti Ačkoli
účinkující dámy touto událostí byly roučileny, přece
provedly úlohy svó ku všeobecné epokojenosti. Hra
nebyla dále radena, ač páni od pokroku měli nástroje
k mimořádnému koncertu naladěny. Pozbyli ze strachu
před možnými nemilými pro ně návledky chuti. Účast
níci počtem několika set zde přítomní dali nejlépe na
jevo, že neboron pražádného pohoršení, když viděli
představení v duchu náboženském, nýbrž naopak
a velikým zájmem oledovali průběh hry ad do kdnce,

a zajisté více užitku z toho měli, než kdjhviděli hru, ve které se nábošenetví v lehkost uvádí.
Můžeme říci, že tímto představením dodělal sa
epolek jak úspěchu morálního tak i finančního.

u konci pokládámo sobě za milou povinnostvzdáti
nejapřímnější díky vletp. c. k. okr. koncipienta
Eichlerovi £ Náchoda sa udržení pořádku při
představoní, velevášeným pánům s výboru ocho
tnického spolku, zvláště p. starostovi téhož, p. Josefa
Kontkovi, poštmistra v Hronově a řediteli téhož
spolku, p. Josefu Foglarovi, pokladníku v Hronově,
sa obětavou ochotu, se kterou nás přese všechen
terorismus podporovali, dále p. Fr. Šimkovi, eřízenci
nemocenské pokladny, který převzal ochotně režiser
ství téhož představení, slč. Ánně Vlčkové, učitelce
z Červ. Kostelce, sa účinné rady a pokyny, pí. Anně
Klugarové, za ochotné spolnúčinkování, sl. Mařence
Němečková za laskavé doprovázení zpěvů na harmo
nium, všem členkám, které jednotlivé úlohy ku věso
becné spokojenosti provedly, pak milým hostům z Č.
Kostelce i okolních míst, jakož i všem účastníkům
z Hronova, kteří v tak nevídaném počtu představení
toto svou návštěvou poctili a tím přízeň našemu
křesť. sociálnímu apolku projevili. Zdař Bůh!

„© A Jenšovic u Chroustovice. V aplyna
lých právě dnech byli jsme ve svém zátiší mile vy
rušeni. Konaliť ve farnosti naší ode dne 3.—12, března
ev. missii vdpp. Bernardin Čáka a František Schroller
CSSR. Zdálo se, že působení Jidí sv. misii nepřátel
ských a stále trvající blátivé počasí spikly eeproti
tomuto spásonosnému dílu. Avšak vzácná horlivosť
obou p. t. pp. missionářů a dobrá vůle farníků zdejších
přemohly všecky stávající překážky, tak že denně
plnily se prostory chrámové lidem zbožným, který
spěchal se všech stran, aby se účastnil 'oněch hodů
duševních. A Bůh požehnal dílu tomu, neboť daleko
přes 800 věřících přistoupilo v těch dnech ke stolu
Páně, a počet by zajisté daleko byl zvýšen, kdyby
pohoda jeu poněkud byla příznivější. Marno tedy bylo
dovolávati se pomoci jistému „pokročilému osvětáři“
v „Osvětě lidu“ proti nenáviděným missionářům, lid
katolický nedal se zmásti vymyšlenými pomluvamí a.
předsudky, přišel a poznal, kde jest pravda, a-byl
ve svém katolickém přesvědčení tím více utvrzen.
Ačkoli ú'astenství pří sv. minsii bylo denně překva
pojící, bylo zvláště v neděli o ulavnosti evěcení mis
sijního kříže množství lidu dorud zde nevídané. S plá
čem loučili jsmo se s otcovskými přátely svými, za
nimiš vysýláme jen vděčné vzpomínky a srdečné pZ6
plať Pán Bůhl“ — a těšíme ze nadějí, že snad v bre
ském čase bude nám dopřáno s ními ae opět sbledati,

Z Chrasti. Dne 11. t. m. zaměstnán byl u
u lisa v továrně na obuv Václav Hein, Náhle praskla
ochranná záklopka, lis se roztrhl a tak prudce adeřil

p. Heina, že mu přerašena byla čelist. Zraněnémupatiakytl první pomoci p. Dr. Fr. Bureš a dal jej zav
do nemocnice Cbradimské. —

Listárna redakoe.
Klášterec. Díky; další račte mi laskavě aiě

liti dopisem. .
Ch—e, Došlo pozdě.



(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradci Králové
bude

ve středu,dno 20. března1001, o 2.hod.odpol.
© diecésním spolkovém domě „Adslbertinn“, Jiříková tří

da 0.800 I. v Hradci Králové.

Dr.František Beyl, Dr.Jam Senkup,
jednate:. předseda.

(Zasláno).

Závod kobercový a všech předmětů
k zařízení bytů, hotelů atd.

Adolfa Novotného
v Týništi nad Orlicí

pracuje dále a oznamuje ctěnému P. T.
zákaznictvu, že svěřené zakázky s dosavádní
péčí a rychlostí vyřízeny budou.
Obzvláště se upozorňuje na levné

zboží z partie.

„»a—————
ILobrá rada.

Všeobecný je nářek našich hospodyní, že
nemohou smetany stlouci. Tu je lehká pomoc. Ať
jim hospodář koupí teploměr, jímž před tlučením
ohřejí smetanu v zimě na 13—149 R av létě na
12—139 R. Velmi úhledné a laciné teploměry pro
dává„Družstvo Hospodář“ zasýlatelskýzávod
v Hustopečích u Hranic. Cenník zdarma.BEE..

Theoreticko-praktická rukověť

Vnorált římskéhoro bohoslovecké a učitelské ústavy,
pro kněší, ředitele kůru, varhaníky a přátele círk. zpěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. zpěva na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno ©. k. ministeriem kultu a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1899 č. 26.743 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelských.

Stran 250 velké 8,. —Cena výtisku brožo
vaného $ K, vázaného v ozdobné coloplálěné vazbě

8 K 6 h, poštou o 20h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a ritaálo, gradnálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marně v jiných příručkách bledané, jako při
pobřbech, různých svěceních, pří gener. kanonické
vlsitací, (Eceo saceordos), pro litanie ke všem sva
tým, nově poav. sborem obřadů povolenou litanii

k nejsy. Srdci Páně a j.

Četné poohralné kritiky z péra odborniků: řed. Než
very, Zelinky, Jiráska, P. Albaua 0. ». B. a j.

Kniha má schválení nejd Ordinariátů královéhradeckého,
budějovického, olomouckého.

Vahledem k množství notové sasby, č ilustracím
starého motopisu je cena velmi levná.

Blak. kmihtiskárna.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních

č. 145 at, Molá Kurlova ul, čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
slce i se želešnými rámy, sí

těmi 4 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednárce.

ORP"Nesčetná veřejnái písemná pochvalná oznání. "jj

Založeno roku 1886,

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Wap Cenníky na požádání franko. “E

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu jarní a lotní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Česká Industrie!

známé výtečné jakosti 80-82 om. šir.
28 m. zvláště jemné zl. 650 23 m. znač. Pojizeří sl. 6 —
29 m. silné zl. 560 23 m. jemné al. 5
23 m. gradlu 8490 cm.zl. 650 23 m, gradl.
1m. prostěradla beze dvu

145 cm. 48 kr.
1 m. sypky I ve 4 barvách

damašk. 86-90
zl. 740

1 m. barchetu tišt. 60 cm
30 kr.

90 cm. 32 kr. 1 m. barchetn hněd. 60 cm.
1 m. sypky I ve 4 barvách 22 kr.

120 cm. 42 kr. 1 m. barchetn čerr. 60 cm.
1 m. grisetu 064 cm za 24, 80 a 32 kr.

26, 28 kr. 1 m. fille 14 a 20 kr.
1 m kanafasa 100 cm. 86 kr. 1 m. oxfordu 28 kr.
1 m kanafasu 117 cm. 42 kr. 1 m. zefira 80 kr.
1 m. Inén. damašku 60 cm I m modrého plátna 48 kr,

1 m. ručníky 20 a 2% kr.
1. m. lněn. damaš. 1£0 cm. 1 kus ručníku 110 60 22 kr.

. 76 kr. 1 kus utěřek 65-65 15 kr.

1 tucet šátků 75, 84, 88 kr., 126 al., 160 zl, 160 a2l.,
240 sl.

Ubrusy, ubrousky, ručniky lněné damaškové,
ponožky, puněoohy atd. nabízí a pří zakázco přes

5 sl. franko dobírkou zasílá

První českámechanická tkalcovna na zboží
lněné a bavlněné

Bratří Hamáčkové v Semilech.
Vzorky zdarma a franko.

62 kr.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi E rálové
sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstvu bojně zásobený
sklad klunotů, zlatých, atříbrných a pravých ©
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového u čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první :
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých |
druhů se zárakou 1—3 roků za ceny levnější

Dekorační malíř a poslacoval

JAN BARTA,
vBychnovéz. En.

Staré náměstí čís. TO.
doporučuje ae P. T. dachovenstvu a pa

tronátním úředům

pro malby chrámů a
zlacování oltářů PS

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobízen v barvách i kresle
ných, die zaslaných malých podobisen,

za jichž aprárné provedení se ručí.
Omy co najmírnějh. 269

Plány na malby kostelů vypracují na
ní ve všech elozích a přlože

nými rozpočty.

NARNRNRNNNRNNEINNNN

Oltáře,sochyaj.
vé vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský

práce kostelní přo
v Syohrově (Čechy) založena roku 1853.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
. hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 800 oltářů.

0

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

mezzanin.

0X

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a díiny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova al. č, 80. Budova av. Václavské záložny.

Odporučujenotivě své chralné známé:

Sochy, oliáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše:
kasatelny, spovědnice, křtitelny, komsoly, svícny,
lustry, pulisky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních zařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatněa franko.

Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostele vykoná se bezplatně.

NRI

LEE ECEC PLOTYLOL PLP0010005 LODISCPEOTLU

Ignáce Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P, J. Noškuály, faráfe ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. ducbovenstvn
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

PŮ)
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(AONE KNENANKNNINUNKNNNHNHNKENKNEVEMO

Kondiční kancelář

spolku čišníků v Hradej Králové a okol
Sratojánaké náměstí v „Besedě“

dopornčuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde 1 na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor



jITáby tel.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé gárnitury.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Ochranná známka: kotva

LINIMENT. CAPO.COMP.
z Rlehiravylétáray vPraze

uznává se všoobecně za |
lesti otišající mazání; za 80 hb.,kor. 1.40
8 2.— na akladě ve všech lékárnách.

W ho slobu i provedení |P*
se zaručením práce nej-|(“

modernějším poža
darkům vyhovující.

Zkrát prvními cenami
vyznamenán.

Cenníky zdarma.

i budeš míti jistota,
pravek původní.
Richtrova lékárna

u zlatého Iva l
Á| v Praze, I Eliščina třída 5. JINÝ A

žes obdržel pří

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

PTABŮlŠAK JIPOUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Vyznamenén na výstavě v Hradoi Kr.
r. 1894 zlatou medaili a diplomem.

die

Umělé suby
podle nejnovějšího amerického apůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesněa solidně na základě dlou
holetých zkušeností, ruče za nejlepší oLsluhu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přísné ctěného obecenstva, znamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
tec

Antonín Sucharda;
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonože)
doporučuje se ku zhotovení eltářů, Božich hrobů
a veškerých potřeb umění církevníhoj též zhoto
vuje sochy světců se dřeva | s kamene. — Ntarší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,

pozlacuje a polychromuje.Za výrobkyvlastí dílnyručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
S úctou veškerou

zubní technik

nějších. Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Antonín Sucharda.

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučují přesně dle círk. předpisů neb v národ. slohov. vyšívání shotovené:
Mešní roucha, pluvlaly, dalmatiky, vela, nebesa, prapo:

koberce oltářní, příkrovy, alby, rochety s nitěnými krajky; monstrance,
cHikaty, oboře, evicny, Inmpyoltářní, kadidelnice, lustry, jeoAnickypracovan kěižové cesty a oltářové obrazy od nejlepších akad. mistrů. .
SPECILATLIT' A: V ohnizlaceníkalichůneb eiboriídle ornamentu:|krát

v ohai 10 zl, — 2 krát v ohni 13 zl., — 4 krát v ohni je zl., — 4 krát v ohni 20 sl. i ostatních nádobposvátnýc

SPECLALITA: Pro chudé neb filiální ko(=== stelyzasílámGmešních
rouch s příslušenstvím barvybílé,čer
vené, fialové, černé a zelené, celé x hedváb
ných damašků, clacé zlatými neb hedvábnými

pre římského střihu. 5 kusů v celknza 69 zl.

školníIsance, kation, ne:

Pro méně majetné kostely
aasílám: 1 úplný para

ment t. j. 1 kasnle, 2 dalmatíky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, celé = hedvábného
damačku, clacé zlatými neb hedrábnými por
tami, římského střihu v ceně 75 xl.

SPECIALITA:

gap Illustrovanécenníkyzdarmaa franko.ij

53 Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810. szši JOSEFNEŠKUDLA|:
se ©.a k. dvornídodavateletví sš
žs| V Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy). © [čs

Hotová paramenta zasýlaji ce na ukázku, když udána přibližná cena a barva.
SRP“Mnohotisio odporučení z celého Rakouska i Ameriky,"=

Pan Josef Naškudla v Jablonném nad Orlicí.

Znaje plošný závod Váš oa botovení posvátnýchporementů 1 prádla chrámovéhoza Jétaa nabyvposlední evojí objed vkon znova přesvědčení, šeco do aolidností v každém ohledu nad jiná toho drohu
závody vynikáte, milerád spravedlivý svůj úsudek slovy těmito na veřejnost

v májma vě«l dobré, aby osvědčené působnost Vaše čiroko daleko po vlastí
Na Vyšehradě, na den av. Martina léta spásy 1880,

ávám a přejí z toho ardce
eskoslovanské zkvétale.

Jose! Ehrenberger,
sídelní kanovník král. koleg. kapitoly Vyšehradaké, kn. arcib. vikář, konsist. ada.

Z veškerých cen illnstr, cenníků němec. firem slevují 6%, sconta!

První královéhradecká továrna nábytku.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohní zinoené a stříbřené začseručí.
Vlastaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
aašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může ae vykázati četnými pocoval

nými přípisy P. T. zákazníků a Odporučaje 8e tedy ksakoupení a opravě kalichů, monstrancí, cíborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější. patenek atd. co nejvíce.

LUDVÍK NEJEDLÝ,

vwNovém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporočuje avůj atelier k provedení všech
dekorativních

malel“ kostelů 9
při trvanlivé malířaké technice.

Provádím malby od jednodnchého až do
uměleckéhospracování, restaurují staré malby
nástěnné, jekož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové

Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží,

DOC

Sbírejte upotřebené
i všech zemí a různých

0 Ol Z M J drubůi ty nejjednodušší,ve prospěch chu
dých hochů, kteří se chtí věnovat stava kněžskému.
Za to každý dostane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sw. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány buďtež na kaucelář„Bethlehem“ Bre
genz (Vorarlberg).

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské
chorvataké výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv, vyan.
za vystavené varbany na Národop. čoskoslovanské výst.
v kraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Najv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlaté
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k krajského soudu na

Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

dana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábí adodáváveškerých za nejlepší
varhany uznanýchsonstav(o
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších a opravy a přestavbvarhan provede za nejmírnějšíc
dodmínek,
harmonia všech soustav pro

kostely, školy a
salonyv nejlepšímprovedenía pé
tilotou zárukou a za ceny mírné;

taképraváamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějtími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonií na požádání
sdarma a franko.

Stavební truhlářství.

Králové.



Česká největší rakousko-uherska továrna na

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR A SPOL.

v Hradci Králové.
Filiální sklady: Praha, Spálená ulice č. 25; v Brmě, Reunergasse č. 18; ve Vídmi IX. Harmoniegasse 8.

ORP Illustrované cenniky franko a zdarma. “jjij
Nákladem knihkupectví J. Otty v Prase

počne co nejdříve vycházeti

Velký
deměpisný Atlas.

Pomocí řady odborníků vydává
Česká společnost zeměvědná.

Rediguje prof. dr. Jindřich Metelka.
Potřeba řádného atlantu českého pocitována Unás

ji od let, a intelligence česká těžce nesla, že až dosud
masila používatí atlentů německých.Rozhodnatím ,

společností zemévědné“, která je v tom směrusajísté čitelem nejpovolanějším, bude nedostatka tomu odpomo
ženo, i nepochybujeme, te dílo, na němž ge už po několik
let pracuje, dojde podpory všech vrstev našeho národa.

Obšírný prospekt vydén budepoozději Zatím dovolujemesi aposorniti, že atlas tento bude jediným dílem toho
druhu, v němž na rozdíl od atlantů cisích bude správné
názvosloví slovanské.

Předběžné přihlásky k odbíraní přijímá jiš nyní

knihkupectví B. E. Tolmana
v Hradei Králové

Pro memorla.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, polevoskové, hladké i 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 Lvema XENI. vyznamenaná firma:

E'r.Sezernsicý,
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 drubů leštidel a mazedel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na

prac: .oydiu a krystalovanou sodu. Rafúnerie miner, olejův Mladé Boleslavi. (velká náměstí č. 26 poblíž lékárny).TZZ
wg-Velký výběr =

zlatýcha stříbrnýchskvostů,svatobních ) U p 6 [ [0 5 [á l J
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho animálnía minerální.
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove- Nejlevnější

dení a levných cenách se zárukou hnojivofosforečnédo všechpůd,
zaručuje nejrychlejší výsledek nej

J AN KALIS většívýnosnost.Nevyhnutelné k jarní setbě,
hodinář a zlatník v Rychnově n. K. nedáse jinýmfosforečnýmhnojivemspo

přisešný znalec o. k. okresního soudu. lehlivě nahraditi.
Dále:

Obrázkové oenníky na požádání zašle. Kostní moučky,chilskýledek,síran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe
ciální hnojiva pro kaloviny a obilí,

190103157nopouujedojlou410-2149

Obaladovozfranko.Lhůta1rek,nebzahotovése6*srážkou|

V,Vatek,
„čárod k C. k. státní medailí vyznamenaná Poštornskou sádru superfosfátovouškolkářský * A , : : k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov.

v Pamět. : .. první moravská vyroba věžních hodin chlévskémrvy, pícní vápno,
níku „a dodávají 8 přesně zarnčeným obsahem

u Chlumce| j | čá [R MORAVUSÁ v BRNĚ,Velkénám. č. 8 všnde soutěže schopné: '
nebízi pro zimni a jarní vysa- i
zování stromy ovocné vysoké vyrábí a dodává Továrna ns v Břeclavi
s kraky, sazenice pro živé
ploty, křovinyozdob.konifery
divokéstromy pro stromořadí,

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho
letou zárukou v dokonalé jakosti.

ldňataard. Statisícesazenic Hozpočty zdarma. ÚstředníkancelářV PRAZE, Jindřilká ale1
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3 m 5 | Solidní obsluhou
P odporujte křesťanský závod! "4 vždyosvědčenýa chvalněznámý

obchod konfekční pro dámy
I Anny F. Horové v Hradci Králové, Klicperova ulice
| odporučuje ku jarní a letní saisoně svůj bohatě zásobený sklad elegantních a moderních všeho druhu a velikostí

MB“jupiček a pláštěnek. "již
Rovněž jest všdy velký výběr rozličných blaz, dětských šatečků, černých a barevných zástěr ua skladé.

Za laskavou přízeň prosí v úctě nejhlobší

Objednávkydlemiryserychlezhotovují. LAmna E. EČorov7á.

Majitel m vydavustol Politické družstvo tiskové v Hradci král. — Zodp. recuktor Alois M. Vobejda-Prosečsky. — 4lekem bisk. knihtiakarny v Hradci Arál



Příloha
| Školská hlídka.

V ošitelských liebech často čítáváme velikou
obvála: moderní školy, lakše by +e mohlo souditi,
p moderní škole připravila celému lidstva pravý

M na světě. Kdy ovšem tu a tam některý nespojjenec s moderní školou se ozve a akasuje na „n
ehnilého“. ve školských palácích, odb bo uči
telsaký tisk nadějí, s to všecko alepší,jen ni
ještě odstraní se katechetová ze škol i s nábo
Šenskou naukou a návštěrou kostela a až se
platy učitelstva zvýší. Věecky tyto aliby vša
penacházejí dosti víry, aspoň ne u soudných lidí a
proto stesky na moderní školu jsou promášeny častěji
a častěji, ba mnobem horší obšaloby se hrnou na
morou škola, nešli om starou. *
: Po s0leté působnosti noré školy může ae říci,

de dětípořáde Špatně čtou, píší a počítejí a nemůže
Se popří i, že mravnost a kázeň je daleko borší nežlive.

Vzdělání rosamu se nezvýšilo, výchova povah
daleko poklesla, .

Nechzeme viniti novou školu, že zámyslně do
dělá ze těchto neúspěchů, ale chceme říci, še nová
Skola vlastně acatárla a že je potřebí opravy a to
pronikavé opravy. Půjde-li to takto dále, budeme
míti více potřebí káznic, nešli škol,

Po opravě volají právě ti, kteří vady nové
Ukoly znají s vlastního názoru. Zamnamenáváme dnos
hlas s kruhu učitelů středních kol, kteří nejlépe.
mohou na svých žácích stadovati nedostatečnou pří
prava obecné školy pro vyšší stadic. :

Píšeť A. Beneš v 8. 1. „Věstníku českých pro
feasorů“ re své úraze o XX. století doslovně takto:

Minulo opět jedno století. Přehlédneme-li aspoň
letmo jeho bohatý obsah myšlének a činů, objevů a

výskumá. nadějí a klamů, zmochojí se pozorovatelety smíšené. Navšech polích bmotné i dadevní práce
učípěn ohromný pokrok.

Ale atal-li sa člověk při tom ovšem také sle
ohotnějším? Jsonsli trinmfy vědy, které málem denně

bo une zároveň trinmfy myšlénky etbické? — Kdotroafá ci řící, še se na obzoru věku XX. počíná jeviti
duha oné vnitřní harmonie, paprsek onoho míru, jejš

nám Kaddoročně nad kolébkou Spasitelovou věstí píseň
Nepoměr mezi vsdělaností dycha a vzdělaností

vůle, mezi tím co člověk zná a co chce, trvá dále.
„Vědění v hlavě so mnoší, ale ušlechtilost ardce ne
vzrůstá. Sobeství róvodí a rádo by popřelo už i
rovnocennost lidí s smrtelnou ránu zasadilo nej
vyššímu příkasu lásky k blíšnímu — humanitě. Ste
bojí se kříše nad hroby mrtrých, jen proto, že mají
nápis v jiném jazyce, ale též od Boba asvoleném.
(Chléb se s úst vytrhuje hladovějícím a do bídy ae
vrbá besbranný otrok jen proto, že nechce potu
piti mateřskou mluva svou. Matkyse avrhají do vě
sení, že učily dítky vzývati Boba jazykem rodným.
A to-se neděje u barbarů, nýbrá u národů nejvyšší
vadělaností se honosících, Star věcí veřejných se
neshoduje g nadbytkem intelligence, s triamfy práce.

Žijeme nejen ve znamení pokroku, ale i ve zna
mení fanatismu národního, ve snamení náboženského,
společenského a mravního rozvratu.

Při veškeré práci osvětné pokolení anelfabetů
do dneška nevymřelo. Ra nelze říci, že by ae jevil
čím dál více smysl proatatky daševní.

Národové sido té doby neporozaměli a nepo
dali si rakou ke společným ziskům kulturním! Přes
veškeru osvícenost našeho věku nejsme ještě s dosta
tek osvícení v tom, čeho jest nám nejvíce třeba
v pospolitosti síjmů celého člověčenatva. Slyšeti pří
li8 často učení, že prospšchy jedaotlivce jsou vyšší
než prospěchy celku. Dle toho pak ss také vyvinul
bned několikeré drahy sobectví: a tož osobní, rodinné,
stavovské sobectví stran i poslóze velikých celků.

Sobectví to pak plodí opět jen zášť a boj všech
proti všem. Příliš epletité a umělé poměry nynějšího
společenského života nelze všem regalovati prostou
formulí některou.

Ale odněkad musí přijíti náprava. Veliký úkol
tu čeké myslitete,státníky, náboženství; ale veliký
úkol čeká i škola. Ano, výchovastane se asi či
nitelem nad jiné důlešitým; neboť mnohé veliké

oka přítomnosti jsou vlastně problemem paela
gogicfmúde třeba vychovávati obaraktery, má-li stou
piti nynější neotné a přece upolečností (cí, ba
omlonv smlouvání se s'okolnostmi, všovládnoucí
ohlížení se na rlastní prospěch, které -ochotně béře
ne so veškeré podoby, aby se jen hodilo do všech
poměrů a na povrcha se udrželo.

Výchova bude podávatí návod k lásce blížnímu,
oné božské myšlence Kristově denně na modlitbách
vsývané a vyznávané, ale více neš kdy jindy, ba i
od samých hlasatelů náboženství v prach šlapané,
Láska ta nesmí znáti atran, barev, roucha, víry,
jasyka, má-li se jí nokntečniti říše Hoší na zemi.
„ — Až potud hlas bystrého pozorovatele poměrů.
Ža hlas tento jest pravdivým, musí doznati každý.
Áno, sohásí nám výchova charakterů a ta se nikte
rak nedocílí, jestliže učiteletvo a jeho noviny budou
usilovati o vyhlazení poslední špetky náboženství,
které dnes se sice ve škole ještě trpí, ale jako zby
tečný přílepek, jenš nemá jiš ani té váby v očích

některých pedagogů jako tělocvik aneb ruční práce.
Pedagogické listy české“vi ovšem opravy školní vý

chovy nevšímají, nýbrž jenom úpravy plata a pak
policsjní sříděnípo farních hostinách, proto Ise scela

pečně doufali, še hlasy po nulné opravě školypovědot%drdátví 2 o“

Různé zprávy.
-- Mtletý papež. Dne 3. břesna dokončil,jak známo, papežLor XII/, 01. rok svéhožití a za

počal 92. Jen málo předchůdcůjeho na stolci sv. Po
tra dosáhlo atáří podobného.Byl to av. Agathon, jenž
zemřel ve stáří 107 roků, Řehoř IX. s 99, Kliment
ITI. e 93, Řehoř VII 891 a Jan XXIL 4 90 roky věka
svého. Papež Pius IX. zemřel u věku 85 let.

Knéšský somínář prašský bylzavřen,
poněvadě se v něm sačal šířiti tyfus. Alumnové ode
Jeli domů.

„Lumír“ časopiebelletristický,do něhožpeala
řada nejlepších našich spisovatelů, sotva že přešel do
rukou pana Hladíka, jeho aláva rázem prcble. Skoro
by člověk nevěřil, že časopis který před několika let:
uveřejnil Zeyerovy „Tři legendy o krucifixa“ můžeta
lehce sestoapiti do mravního babna, ovšem pod roná
škou „moderny.“ Děkujeme za takovou „modernu,“
která dovede zkaziti přední náš belletr. Časopis, kde
nyní nezášivné, jádra postrádající články ae střídají
s polemikoua různými „filosofickými“ náhledy, ovšem
takových lidí, kteří svoji „filosofii“ dovedou inpono
vati jenom pana Hladíkovi. — Tak v č. 32. Čteme
tam stať o semitismu — a jesnitismu. Židé prý jsou
— dnešní jesuité. Jesnité prý zrovna tak si počínali,
jako židé dnes! — Jesnité prý sakazovali školy, za

agsovali kázání, zmocňovali se jiných nebojovných
řádů. — Kašdý i méně vzdělaný člověk ví, že to byli
právě jesnité kteří povznášeli vědu, kteří konali před
nášky a kázání a všemožně Školetví podporovali. Při

rovnávat jesnity k šidům jest holým pemy cem, kterýsnad by byl „pochoutkou“ pověstných „Čorvánků“
ale otisknout něco podobného v předním belletr. listě
českém, to zasluhuje odsouzení,

„Hímohonadšení —ale málo pravdy",
tak napesl hr. Tolstoj o společenském životě českém.
A mnozí naši spisovatelé opravdu bledí udržeti jenom
to nadšení — ale aby národ věděl pravdu, byť i trpkou

ravdu, o to se nostaráji. To prý nesáhá do umělec
kého oboru! Také ženy některé uchytily se této spe
ciality a v jejich literárních plodechnenalézáme často
nic, než samé bezvýznamné frásel To zvláště platí o
L Groasmanové-Brodské; ač jest již celou řadu let
literárně činnou, přec ve všech pracích, které podniká
neobírá se ani tak jádrem a myšlénkou samou, jako
spíše frásemi. Ovšem, že často také klopýtna. Tak
v posledním čísle „Ženských Listů“ píše o spisovateli
Turnovském. Ku konci, kde píše o pohřbu dodává:
9 úsměvem na stublé lící slsíce pohřbívali jeme nej
lepšího člověka ... Tak ai s toho vyber čtenáři co
chceš. Kdo tedy měl ta „stuhloa Iíc“? — — Toť
ovšem jen nepatrná ukóska; podobných vět najdeme
ve spisech G. B. mnoho! Není nad frásel

Nepřátelé moderní školy? V „nej
osvícenějším“ českém listě „Čase“ v čísle 55. čteme
stesky na přetěžování mládeže v moderní škola: Toto
žalářování dětí, tato tortura moderní, dala byse ještě
omlaviti, kdyby měla nějaký výsledek. Avšak nikomu
není tejno, kdozúmyelně před pravdou oči nezavírá,
e výsledek všeho toho klopocení učitelův, tobo mu
čení dětí, všech těch předpisů a formulí, všech těch
vymožeností metbodických, bývá dosti smutný. I nej
cennější z moderního školství, názorné vyučování,
ztrácí zneužíváním a přesycováním vší moci, barvy
ztrácejí avit a lesk a co má břáti mrazí, Žalobce na
tyto moderní mačírny mládeže a na tyto přípravky
pro blázince dává se uvésti docela k návrha na zmen
šení vyučovacího počtu hodin: Kdyby všecky vady
našeho školetví zůstaly, a nic jiného by wenezměnilo
neš že by počet hodin denních byl stenoven na ma
ximam dvě hodiny dopoledne a půldrabé hodiny od

ledne, za půl roku byl by pokrok patrný. Zrovna
jsme se lekli, když jsme četli tento požadavékz Lich
tensteinova návrhu na oprava školskou a zabalili jeme
togon svou tvář, neboť i pokrokový „Čas“ spolčuje se
s klerikály proti vybýčkanému mazlíčkovi s chce sní
šiti úroveň vzdělání. Ba žalobce z „Času“ přechází
do řečnického zápalu a volá důraznými slovy, jako
kdysi starý Grégr po světlých oknech ve škule: Áno,
otevřte potřísněná blátem okna, otevřte okna stuchlých
učeben, aby do nich vnikly jarní paprsky lásky, vol
nosti a té radosti, po níš svět nynější touží jak po

ztraceném ráji. Bída, pomyslil jeem ai: Stojí nás iučebné paláce jenom v bách přes 13kráte toli
než za starých církevních časů a přece jest v nich
něco „stablého“. Učitelé láteří na dozor, na systém
vyačovací, na Špatné platy, na návětěvu kostela, žáci
otýskají si na učitele, na přetěžování, na kaprálskou
exzecírku; obecenstvo stýská na velké školské přirážky,
na slabý prospěch žactva, na pánovitost organisova
ného učitelstva. Opravy jest potřebí jako soli, nspo
sledy ta oprava proredou přece jenom liberalové dle
návrhu klerikálů. Můžeme se dočkati ještě skvělejší
estisfakceza ty nosralé úsudkyo staré církevní škole.
V návrhu„Časově“ však postrádáme zmínku 0 nutném
zvýšení plata učitelstva, proto se nezavděčí aa „Ce
skéma Učiteli“ a jiným proslulým paedagogům. To tam
ocházeti nemělo.

Adresa. Za minulý rok bylo + Praze zničeno
80.000 dopisů, protože byly nedoručitelny, nemajíce
buď žádnou neb nedostatečnou či nečitelnou adresu.
Ve Vídní zničeno přes půl drahého milionů, — v Be
rlíně docela dva miliony dopisů. Kolik závašných
třeba důležitých věcí zůstalo nevyřízeno, jak mnoho

paněe 60 sbytočně vydalo, — Aato vše zaviňaje —rena.

Milemer bude prý postaven před porotou ví
doňukou. Tak se proslýcháv kruzích, které svéhočasu
také první věděli,te drahý proces bude v Písku. („Čas“.)

": >Rothschild a damě. Jest všeobecněznámo,
jak velcí peněšníci dovedou se vyhýbati přiměřenéma
zdanění, zatím co jednotlivci a akciové spolednosti
veřejnému účtování podrobené, "pod tíží daní sotra ©
existenci zápasiti mohou. Jaký věnk nepoměr jest ve
sdanění domů Rothechildových, jest přímo né.
Dům ten udal sám, še kapitál investovaný v bankov
ním jeho obchody činí 77,000.000 slatých. —

Srovnejme menšího živnostníka s Rothechildom. Má-li
takový živnostník ve svém podniku jeden tialo sl. in
vestováno, platí jistě pětadracet alatých. šivnostní
daně. Podle toho by měl Rotbachild platiti bez ohledu
na to, že by jemu daň ressivně otoupali měla,
joden imilion devětkr tetodvacetpět tislc
slatých. Rothechild však platí pouzepatnáctý díl
125.000 zl. Vyměřeno mu bylo původně 280.000. sl.,
proti tomu on však rekuroval. Na to zníšena cifra
tato ua 174.000 zl., proti čemuž opět Rothech/id
rekaroval, načež mu vyměřeno zmíněných 126.000 El,
Osobní daně s příjmů platí Rotbechild pouhých
143.000 sl, což není v nijakém poměruk obrovským

jeho příjmům. Uvádějíce tento drastický případ ještěvůli porovnání, konstatujeme, če zemská bavka
král. Českého, která mé toliko 6 milionů základního
kapitálu a je ústavem nikterak výdělkovým, nýbrž
mobli bychom říci finančně humanní, platila v Joni
140.000 zl, daně = příjmů, tedy více než vedmase
dmdosátimilionový dům Rothschildův. Ži
vnostenská banka, jejíž základní kapitál činí sntva
sedminn kapitáln v bankovním obchoda Rothachildově
investovaného, platídvakrát talik co světová firma
Rothechildova. ka tento nepoměr v zdanění milionářů

musí býti poukázáno, V taových případech by mohlministr finanční nalósti nově prameny vydatných
příjmů a ulehčit za to chudým dělným třídám, daní
přetíženým,

Český list v pruském Slezgku: VBa
tiboři v praském Slezsku vychází jiš přes8 roků je
diný český list „Katol. Noviny“ redakcí faráře Hul.
čínského P.Josef Hlubka, Vychází každou sobotu a

předplatné, jež v Praze přijímá knihkupectví pouzeovorkovo, obnáší 1 marku čtvrtletně.

Jaký to rozdíl! Za dob Karla.Velikého
byl císař zároveň „pánem Židů.“ 'Dpes json opět
Židé „pány — — —“ toť ten malinký rozdíl.

Hedba a choremyvlnost. Velikoujest
fada hudebníků, kteří skončili v blázinci. Ander, zna
menitý tenorista, rodem Čech z Libitic, zemřel v ší
lenství 1804 v lázních Vartenbergských. Skladatel
Vilém Blodek (nar. 1834), zemřel 1874 v ústavu cho

romrelných v Praze. Čermák šlechtic © Luidů s Rohanů, znamenitý virtuos na housle, nar. r. 1771
v Čechách, zemřel následkem neopětované lásky k vy
více postavené dámě v šílenství 1822, ve VYeszpriimu
v Uhrách. Holstein, výtečný německý skladatel z Bran
šviku, zemřel po delší duševní chorobě 1878 ©Lipskn.
Formes, znamenitý tenorista od Rýna,- zemřel r. 1874
duševně již churav v Důuseldorfu. Jensen, nadějný
skladatel s Královce, zemřel po 12letéduše-ní cho
robě r. 1879 w Badenn. Pierre, oblíbený operní skla
datel francouzský zemřel v ústavu choromyslných
v Paříži r. 1825, Nourit, hrdinný tenor, nalezl emrt
svou vrhnutím se s okna svého hoteln dne 8. března
1838. Piccini, proslavený skladatel neapolské školy,
známý soupeř Gluckův, zemřel v šílenství 1800 v Pa
Híži, Prame, Begličan, virtuos na honele, který s Pa
ganinim stejně vynikal, zemfel dušerně chnrar 1840.
Schumann, geniální akladatel saský romantického
směru, zemřel v ústavě choromyshných. 1856. Také
slavný náš hudební skladatek Bedřich Smetana,
tvůrce národní opery české narozen 1434 v Litomyšli,
zemřel v ústava choromyelných v Praso dne 13.
května roku 1884. .

Byl by savřem. Ve Velké na Moravěobě
sil se obecní strážník Novák. Když přiběhl k mrtvole
do světnice drahý strážník, ožvaly se hlasy: „Je ještě
živi“ „To nesmí být, to by byl zatřen!“-uvolal roz
horleně strážce zákona. A Novákskatečně byl mrtev,
anad ce strachu, by nebyl — zavřen. R. L.

Račí postup Rakouská. Marie Terezie,
nařídila reskriptem 9. července 1768 českémn gaberniu
(mfetodržitelstrí), aby madávalo úřady jen osobám
česky správně mluvícím a píšícím. R. 1791. dne 11. srpos
bylo nařízením českému místodržitelství ološeno upo
zorniti krajské komisaře, že bude to jeho vina, nebnde-li
při postapu v úřadu na ně proneznalost českého jazyka
brán zřetel. Po krajských a magistrátních úřednících
žádaly dekrety dvorské kanceláře ze dne 26. února 1818
a ze dne 37, Jedna 1833 úplnou znalast obou zemelgých

jazyků. Císař Ferdinand V. vydal 8. dubna 1548partent, v němž úplná rovnost češtiny a němčiny sáko
nitě prohlášena. — A jak tomu jest dnes? — V +

Spisy Slemklewfczovy. Naklad:E.Bosii;
forta' v Praze vydé, jak již před rokem oznámilo,
všechny spisy H. Sienkiewlcse v stejném formátě a
téše úpravy za dosavádní levnou cenu. Za tím účelem,
neohtío jiných nakladateletví poškoditi, převzalokoupí
I, díl trilogie „Ohněm a mečem“ od nakladatelství

Fr. Šimáčka, předlety vydaní. a přátelskou úmluvous redakcí a nakladatelstvím „Matice Lidu“"postoupen
mu také překlad „Rodiny Polanieckých“, pořízený
MUDrem.Panýrkem. Jakmile ukončen bude v „Lovné
illastrované knihovně“ „Pan Volodyjovaki“, vyjdou.
v rychlám postupu za sebou všechny drobné práce
Sienkiewiczovy. 4. i

Císař do Prahy.. Jak so dovídáme,přijeda
v květnu císař do Prahy, aby byl přítomen alavoosti
otevření nového mosta kamenného, apojajícího Ferdi
nandova třídu se Smíchovem.,

Ntáří světa páčí raský přírodozpyteona
10 milionů let. Našel totiš v hloubce 40 stop řeky
Dviny zbytky předpotopního zvířete Pareissarne, je
hož atáří na 6 a možná i na 10 millionů let cení.

Inseráty „Nár. Politiky“ *Onohopána,jenž osmělil se rostrašovati o mně nekalou pověst,
vyzýrám, by udal své jméno, jinak viděl bych te
nucenauveřejniti ho v liatechi“ — — — Vě
domosť dávám, že mám česť a že jsem právě otevřel
hojně zásobený sklad, a sice: dříví, ublí, pilin, písku

a jiné zelenín ď s kterou zůstávám v Prašné ulielč. 18083. Ig. Šyreček, hokynář“. — — — "Jas



naprodej kůň ©sice vč. 0854 vtřetím poschodí,3.
dv Fe“ — — — *Oburaík X. V. odporučuje botky

snejjemnější damské kůže“. — — — „Chudá vdova,ješ sdo a se 7 hlavami, prosí sa podporu“.
— — — "Varaju každého, aby mému synovi Janu
Půjšíkovi na mé jméno dádných peněz nep jčoval. Já
nemoha zaplatiti své vlastní dlahy, tím méně
ještě dluhy synovy“. — — — "Klobouk ještě zánovní
byl včera vopilém stavu někdezapomenat“. — — —

Učí ehlapce vařit. V Londýně v Bow.
Creckaké škole učinili pokus, učit školáky, především

aynky dělnické, vařit. Pokrmy ve škole uvařené prodávají se lacino rodičům šáků.Zpráva o výsledku

tohoto pokusa praví, če hoši snadno a dobře se ačí£.

btarba nového chrámu v Náchodě.
Ika pro vystavění nového chrámu Páně av. Va

ince v Náchodě v době od 18. února do 4. března
1901 odvedli: 50 K. pí. Alžběta Hielle Dittrichbová,
soukromnice + Krásné Lípě. Po 10 K: sl. obecní výbor
v České Čerměa pí. Františka Šimonová, choť vrch
ního inženýra v Uherekém Hradišti. Po 6 K: dp. P.
Alois Dokonal, ferářv Zámrsku, konvent milosrdných
bratří v Praze a al, ©. k. poštovní a telegrafní úřed
v Čes. Budějovicích. 4 K. 08 h. darovala pí.Marie Dvo
řákové, 4 K. František Hejzlar v Náchodě,s K.
vid. děkenský úřad ve Frýdlantě. Po 2 K: pan Dr.
Frant. Albert, professor v Litoměřicích, dp. P. Josef
Bauer, farář u Sv. Linharta nad Lesy, pí. Bož. Hof
manové v Náchodě, oratorinm čís. 2., sl. M. Alfonse
Prombergrová, Eláfterní učitelka v Kutné Hoře, dp.
P. Pr. Schmied, děkan v Merkeladorfa a p. Jos. Wej
mann, městský radní v Náchodě; 1 K daroval pan
Edmand Anger, c. k. vrchní poštmistrv Sašicí. Ve
škerým šlechetným dárcům vyslovují se nejvřelejšídíky.

Literatura.
JUDr. František Joklík: Katechism obňanské

ho práva rakouského. (ilustrovaných katechismů
naučných díl II) Nákladem Hejdy 4 Tačka. Cena
vkusně vázaného svazku o 300 str. 1 K 80 h. Velmi
šťastný klíč podařilo se najít Dra. Joklíkovi pro syate
matičnost i pro detailní provedení jeho spiska. Na
všech atranách je patrno, že neustálý a bdělý zřetel
obrací k partiím, v denním životě nejdůležitějším.
Potřeby širokých vrstev jsou lu respektovány co naj
avědomitáji. Vmyelil ne noocenitelně do stanoviska
laika, jená nacen okolnostmi, bledá poučení v někte
rých kapitolách civilního práva. Tak zvlášťprakticky,
jasně a isgfraktivněprojednáno je právo dědické a
rodinné, Sjspký výklad věnoje důlešitým a pro ma

jetndjšh srkry nezbytným pojmůma poznatkům 0nihovním“ právu. Naše rolníky a majitele nemovi
tostí vůbec muní zvlášť zejímat tato kapitola, psaná
slohem každému jasným e přístapným. Ale i ob
chodník i konečně člověk jakéhokoli povolání nalezne
tu mnohé, co bude moci snad velmi užitečně někd
potřebovati. Košdému, kdo hledí rozšířit obor svý
zmalostí různými preklickými aměry, doporučujeme
„Katechiem občanského práva“ co nejvřelejí. niha
přímo nepostrádatelná.

Nor. Bibllotéka rodinné, nákladem J. F.
Hávránka re Velkém Moriříčí na Moravě vydávaná,

irláště v poslednímročníku více zdařilých
ši. „Slib“, „Osudy nalezencovy“, „Na cizí půdě“,

„Rozmarné kapitolky“ atd. Jest to opravdu zdravá
Četba a hodí se dobře rodinné knihovny. Před
platné na celý rok 4 K.80 h.

Hospodářská besídka.
Ealesňujte holimy. Nastávájaro, nej

vhodnější doba k zalesňování neúrodvých pu
atin, Dřevo v ceně úžasně stoupá. Lesní stromy
daří se itam, kde jiné rostliny se nevyplácejh
Les jest pokladnici pevyčerpatelnou, jistinou
se stálým úrokem velikým. | Les zvyčaje
cenu statku mnohonásobně. Pamatujme tedy
na zalesňovákí a rok po roce, aspoň kus holé
pestiny zadndeě lesním stromovím.

Husy £ Jara nepouštějte na osení. Utla
pojí mrazem zkypřenou půdu, zuštipuji pe
routky zelené a tím rostliny seslabí, ba často
uštipnou i srdéčko trau a tak zničí, co zima
ušatřila. Nejvíce však osení tím uškodí, že

bertoho £ půdy povyzdvižené rostliny úplněvyrvoo. Troohu zeleně, jež na poli husy u ku
bnou, hospodář zaplatí příliš draho, a proto
ne polích ošetých oziminou z jara bus ne
trpte.

x

selemíma a přece nad jiné
věššuá £- je kapusta pupenatá a kade
řevá. Poskytuje po celou zimu až do pozdní
vesny výborný příkrm v době oné velmi chutný,
vzácný a zdravý. Také drůbeži zajišťuje na
zimu zelený zob. Proto nyní, když v zahradách
cbystáme se k setbě zeleniny, pamatojme i
na kapustu pupenatou a kadeřávek, jeně po
Špenátě, ranní brakvi, ranném hrášku, salátě
atd. se velmi dobře hodí jakožto drahé plo
dina pozdní.

"C'ržnízprávy.
V Hradol Králové, dne 9. března 1901. 1 hl

plenice k 13960—18-30 šito k 1800—19'60, ječmene
k 955-—100.0 oves k B-40—800, proso k 9*10—10'00
vikve k 19:00—1400, hrachu k 16:00—1900, jáhly k
19-00—00-00,krup 16*50—41-00,brazaborů k 300 — 380.

memínka červeného k 64-00—8800, jetelo

olejky k0000—0000, Inšného semeno k 19-00—3s00
100 kg. šitaýok otrab k 12-60, pěenič. otrab k 1800,
1 kg. másle k 1-80—3000, 1 bg. abdls vepřového k
1-60—1-76, traroba k 0-38—0-81, 1 vejce © h. Jedna
kopa okurek k 0-00—0'00, jeden hokt. olbule k 600
jedna kopa drobné séleniny k 120—4-00

Zrnka pravdy.
Neštěstí je velmi často jen cestou, kterou si

hledá štěstí, aby se knám mohlodostati.*

Ve štěstí neznáš sobe sama; v neštěstí neznají

tě jiní. . +
*

ho ok s málem je první stanice na drázešivotnéma.

Žerty a vtipy.
„Dovolte, pane Rohlíčku, pročpak natahujete. 9 P uj

hodinky pravidelně po obědě?“ — „Zezdravotních
příčin; lékař mi nařídil, abych dělal vědy po obědě
malý pohyb.“ * *

o
Hostinský: „Sterá, napsala jsi aš, 00 výletníci

vypili?“ — Hostinská: „Napsalal“ — Hostinský: „To
je dobře; já takél“ *

Student: „Pane hostinský, nejeou tady kolle
gové?“ — Hostinský: „Nejson, prosím“ — Student:
„To jsou darebáci; to jistě doma dřou.“

. *

(Zasláno.)

Katolické veřejnosti !

Osada Jeníkovice (u Třebechovic) měla od pra
dávných dob kostel; ten však časem sešel tak, do
atsl se k opravě scela nezpůsobilým. Když bývalý
patron vzdal ae patronátu, byl kostel v takovém atavu,
še mnsil býti stržen (r. 1800). Zbývá jenom ještě
věž, také již volmi sešlá.

Oprardu smutný jest pohledna sbořeniště
stánku Bošího, pro každého, kdo jde kolem; nej
smutnější ovšem pro katolíky Jenfkovické, kteří tu

bí před několika lety abromašďovali so k službámm.

A přece potřeba kostela v této obci je srrcho
vaná. Důkesem této potřeby je i to, de je nejdůst.
bisk. Ordinariátem povoleno sloužiti sde 10 měí sv.
v dny nedělní a sváteční do roka; neb farní kostel
je velmi vzdálen.

Jak smutné jsou sdejší pohřby, když nad tělem
zemřelého nemůše býti konána nejev. oběť|

Tyto pohnutky vedly k započetí sbírek na vy
stavění kostelíčka, skromnějšího sice neš byl bývalý,
ale vyhovojícího nůtné potřebě. Sošla se dosti slušná
částka, ktorá však daleko ještě nestačí. Neboť připo
menouti dlužno, še katoličtí obyvatelé Jeníkovic

(eo čítá kolem 1000 obyvatel, s niché třetina jeelv. vyznání) jsou z veliké většiny chudí cihlářští
dělníci a nádenníci.

Co činiti ?

Když jsme dne 9. t. m. byli a Jeho Biskupské
Miloati, který poměry naše velmi dobře zná, ráčil
nám darovatí 100 koran a porebadil nás, abychom

-hledali dobrodince veřejným tiskem.
Činíme tak, ač víme, jak často v rubrice této

objevují se prosby podobné; prosíme však, aby nám
Pyle věřeno, že nomísili bychom wev řady prosebkdyby nás nenatila naléhavá potřeba. Přispějte tedy,
kdo máte katolické vědomí, a můžete přispěti|
Dilo, pro jehož podporu dovoláváme se
Vaší štědrosti, je dílo dobré, a dílo nutné. At
sebe menší je dárek, jimě pomůžete na vystavení
stánku Páně, Bůh Vám ho nezapomene, jakožto obětí
Jemu věnované - a osadníci Jenikovičtí vědy Vás
budou vděčně pamětlivi ve svých modlitbách.

Ferdinand Hanousek, děkan v Třebechovicích.
Jan Prokop, starosta v Jenikovicích.

Josef Ludvík, radní. Jos. Procházka, radní.

(Zasláno.)

Do Polničky, Škrdlovic
a okolí.

Jsem nucen veřejně oznámiti de pomlavy, které
so rosliřají, jako bych já dal podmět k tomu, še
byla kontumacs v okolních obcích vyhlášena, záklá
dají se na nepravdě a každého, kdo pomluvou mi
dkoditi chce, povašují sa na cti utrhače.

Joset Kučera.

(Zaaláno.)

Dovolují si osnámiti, So splock „Zda-věřiti
Lurdům !“ jest týž, jejš jsem o věděl ne konci
knihy „Lurdy a pouť do Lurd“ násvem „Zánra
čnost jeskyně Lardeké.“ Připomínám to proto, protože
někteří objednavše ni „Zázračnost jeskyně Lurdeké,“
nyní spisek „Zda věřiti Lurdům?“ vrátili, jiní zase

vého semínka (inkarnát) k 00:00—00:00, máku k 37:00,

ponechavše si apisek „Zda věřiti Lurdům?“ objedná
Vají sl ještě „Zdsračnovt jeskyně Lurdské“

Zárornh I nejuotivějšídík

přotovyjakslavným vedakcímtak | et ot eé

V Předklášteří u Tišnova, dne 6. února 1901.

Leopold Kolísek,
Larář,

v“ v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestavil Albbé A. Memry, čestný kanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání

přeložili Vejt farář v Chřenovicích.Náladem biskupské koneistoře.
Stran S14 — 8. — Cemadrošovaného výtisku 1 K
40k, franko1 K60h; 9tuhévasděoslopláléné
1K©hkfrankoS okaroh Jranko

Recensí pochralnou této výtečné adoračníknih
víz v červencovém sešitu „Iádoe duchovního“ r. 1800.

Časopis: 89. Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšet: Jeme vděční ctěné bisk.kaihtisk.rně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zesisla. Po
srovnání = Walserem máme knihu tuto ze lepší a

příhodníjh členy věčného klanémé nežli onu,něvadě podává nejen hoj modliteb, ale i my
Jlének k rosjimání, čehož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění, Kdo zjedná prosvé Čen věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho mí nového.

Kalba obsabem dělí se na 3 díly: DA 1. hudí
ae zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

pověení o N. S. O., o mli ovaté, o sv. přijímání,jnost krásných příkladů. — DI! II, odporučuje se
knčžstvu, tbeologům pro vhodnou látku k meditacím
a kézáním. -- Díl Il. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S Ole,
k sr. přijímání, ke měi svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteříchhojného rozl ření.

Blskupská knihtiskárna.

řiVSV

Vademecum
seu Brevis Synopsis

r materiarum et casuum in cura animarum fregaen
tlorum. Ad usam potissímom clericoram et neo

| sacerdotum jaxta optimosfontes et probatos au
ctores concinnaeit

Dr. AntoniusBrychta. :
Stran541 — 8%.—Cena broš. K 330, poštou :K 3. >

FERRESTRER KOKS

Kniha so schválením Ordinariátním vydaná
geztavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

počná ve všech pochybnostech koěžského půso
i beníse nask njících, zo všech oboru vědy theologické. Dodatek podává v authentickém znění
ji regulas Juris Canonici, seřadění bladů Wiklefo
i vých, Hutorých a Latrorých, důležitou konsti

taci Pia IX. „Apostolicae Sedis" o ceneniách
ji církevních a konečně připojen jest celý Syllabns.
i Podrobný index nanadňaje hledání + pochyb

nostech.

xřSSEFATR20 PFL SLR SVSHE

Biskupská knihtiskárna
nabízí školníám

katolického náboženství.
Sohoálenaa valné ochůribiskupů rakouskýchve Vědní

dne P.dubna1894.
Cena 1výtisku vázaného64 k

2 Velký [alechismus
katoliokého náboženství.
valné i

Sohodlen na bání diztupů, rakouobých 00 Vlění
Cena 1 výtisku vázaného 80 k.

gp Obakatechiemymají ministerské
achválení.

Prodej pro prodavače: knihkupce, kpihaře děje sě Ss

podminektýchá jako z o. k. školního knihosklada(slova 160, proti botovému saplacení předem neb do
bírkou.)

Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak
aspoň drahý den.

Josef Štěpán, ©
závod pozlacovačský v Pardabisích

opravuje jakož i nově slaví *

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy © veškeré
do obora toh (cí prácev nejmodernějším

Sr vedení Ev ©enách velmi mý



Číslo 12. Předplalnénačivríroku8Asoh
> Rapůl roku S k —

Politické dražetvo tiskové pod ochranou
ev. Jana Nep. pro diecési kralovéhradeckou
odmítá rozhodně opovážlivé a lživé útoky
některých německých poslanců na svátost po
kání a na mravoukn av. Alfonse z Ligonri,
Jakož i veřejně děkoje všem pánům poslancům,
kteří ihned mučně odsoudili zneužívání posla
necké nedotknutelnosti k hanebnému tupení
katolické víry veliké většiny voličetva na
říšské radě zastompeného.

Za výbor:

Dr.František Reyi, | Dr.Jam Soukup,
jednatel. předseda.

Kdyžtytak, takjá takhle
Moravané mají ve své prostomluvě jedno

slovíčko, kterého Češi nenžívají, ač by ho
mnohdy velice potřebovali. Je to slůvko „tož“.
Obzvláště jeden muž, který velice výmlavnou
ženu měl, byl by ho potřeboval. Kdykoliv

přišel z bospody domů, následoval velice dlou$ výklad. Dlouho to snášel, až jedenkráte
povídal: Když ty tak, tak já takhle. Vrátil
se zasedo hospody,a přišelažráno.—Vidíme
však, že v jeho rázné odpovědi dvakráte po
sobě slovo „tak“ — avšak v jiném významu
se nalezá. Moravan by řekl: Když ty tak, tož
jé takto. Ale ať již je lepší „tak“ nebo „tož",
v tomto případě to pomohlo. Po druhé totiž
žena mlčela, a muž opět dle toho pravidia
jednaje řekl sám k sobě: Když ty mlčíš, tož
já taky u zůstal doma.

Ale škoda, přeškoda, že o tomhle potla
čování přílišné výmlavnosti nevěděli v říšské
radě, když pokrytečtí nestydové učení církve
katolické a kněze její topili. Bylo by to jistě
velice prospělo

Dle toho pravidla jednal na př. již
v šestnáctém století znamenitý muž Bedřich
Stapbylus, professor vysokých škol v Koniga

berku, rotestant | luterán, rý se všakk církvi katolickéopět vrátil a tedy obrácen
cem čili konvertitou se stal. Tento učený muž
vydal roku 1661 obranný spis, jgmuž dal ná
pls: Christlicher Gegenbericht. Špatnon češti
nou by to znělo asi jako: Křesťanská proti
správa. Povídám „špatnou češtinon“. Ne-li
lepší češtinou, aspoň jistě srozamitelněji by
Be to přeložiloslovy: Když ty tak, tož já takto.

ilý Staphylus povídá totiž ve svém
episku, že ho k návratu do církve katolické
přivedla skása mravů, kterou Luterovo učení o
samotné víře bez potřeby dobrých skutků
spůsobílo. Nejprv nezakrylů uznává, ža mnogl
s katolického duchovenstva tehdejšího — i
výše postavení — podle katolického učení
nežijí, a že lid má příčinu na to poukazovati,
že jinak očí a jinak žijí, že jiné napomínají,
ale sami sebe nelepší. To je v mnohých pří
psdech pravda. Ale se skázou mravů mezi
evanjelíky, laterány i kalvíny je to zcela
jinak. Tu to nezaviňují pouze osoby správně
učící, ale jen nesprávně žijící; nýbrž tu to
zaviňuje samo nové učení! A dává příklad, že
Loter učí, že může žena — v jistém případě
— 8 bratrem svého muže anebo 8 jeho blízkým
přítelem tajně — (bez oddavek a svědků)
v sňatek vejíti. A táže se, an psal německy:
let das nicht ein schónes Pflšuzle? Není to
krásná bylinka? A jaké vydala ovoce? To
vydala ovoce, ža mezi ovanjelíky má bratr
žena svého živého bratra; jak to nčinil He
rodes, to že je nyní mezi loterány velice rozší
řeno; bai to, že žena může (vůbec)více mužů
a muž více žen míti, jako to je u Turků, a
jak se to i v Něrnecku nejen v městě Mona
etýru (Můnster), ale i na jiných místech ve
řejně shledalo. Nepochází toto ovoce z toho
učení? A dále praví, že Luter bez oddavek,
ule i vůbec beze všeho „sňatka“ dovoluje
v jistěm případě (ei non volt uxor. veniat
ancilla) míti „děvečky“ jako za ženy. Z toho

V Hradci Králové, dno 22. března 1901. |

to učení vzešlo to krásné ovoce, že luteránstvo
cizoložstvím a smilstvem příliš zasypáno jest,
takže i luterští predikanti — kazatelové —
nad tím křičí a se diví vidouce, že v „pa
pežetví“ takové nepravosti nikdy tolik vše
obecné nebyly. Dále praví, že Luter sám
uznal, že za nového evangelia lidé stokrát
horší jsou, než za papežství. Taky připomíná,
že nesčetné nepravosti povstaly Kalvínovým
učením, že Bůh lidi nntí, aby zlé činili.

Byl to pro ty — jako zlá žena kříčící
— predikanty trochu mnoho peprný „Gegen
bericht“ čili mnoho pány ty zamrzelo to pra
vidlo: Když ty tak, tož já takto, Křičeli sice
n. p.. že Stapbylus je veřejný roubač, křivo
přísežník a Hollenbund — pekelný pes, ale
katolíkům se otviíraly oči a štváčské ře
meslo se přece jen kazilo.

Tak by to bylo bývalo i v říšské radě,
kdyby katolíci oproti těm wolfiansko-schtnere
rovským pomluvám a potupám církve byli
v čas přišli s takovýmto Gegenberichten čili:
Tož my takto. Ostatně je na to ještě čas, a
mají katoličtí poslanci dosti příležitosti k in
terpellaci: Zdali vláda ví, že se Lather i ka
tolickým žákům při líčení dějin velebí a vy
chvaluje, anebo raději, zdali vláda vůbec to
Luterovo „čisté evangelium“ zná. Pranic by
neškodilo, kdybychom se imyv říšské radě ze
ptali: Ist das nicht ein schěnes Pflánzle? Není
to krásná bylinka? A nemuseli by to být právě
klerikálové, kteří by na tohle Pflánzle v Ra
koosku z Staphylovy knížky ukázali. Neboť
Stapbylus přičítá úpadek Německa tehdejšího
protestantismu, an praví o katolickém nábo
ženství, že právě tím náboženstvím německá
říče slavnou a mohutnou se stala a německý
národ ušlechtěn byl. To vše však že se během
posledních čtyřicelý lef směnilo a že se s velikou
bolestí pozoruje, jak se v říši vše k záhobě
schyloje a jak Němci jiným národům k po
směchu a potupě jsou,

Za posledních čtyřicet lež! Zdaliž paki
v devatenáctém století nebyla jista říše, kde
se sa těch posledních čtyřicet let vše k zá
hubě schýlilo?! Aže dnes ku posměchu celého
světa jsme, to nedávno řekla ústa jisté velice
vysoko stojící osobnosti. A odkud to? Inu
proto, že se právě tato říňe mazlí a mazlila
8 nevěrou, 8 protostantiemem a ještě jiným
... ismem,aJen katolickéma náboženství ne
důvěřuje a překáží, a tím cit pro právo a spra
vedlnosí sama v urdcích vůbec, zvláště pak
v srdcích Němců hubí. Dnes štvanicemi lute
ránskými k bolesti všech nás vše se k záhubě
schyluje a veřejně 86 o zničení Rakouska a

připojení k Prusku křičí. pórech byl poslancem v říšské radě, zvolal bych: Excellencí
Ist das nicht ein schónes Pflánzle? Není to
krásná květinka to vaše německo-liberalistické
vladaření? Ale vláda by mi bezpochyby řekla,
že nemá na to zákona. A já bych řekl: Tak
si bo udělejte, máte to v moci. Ale toto!
V Rakousku energie, silná vůle a odhodlanost?l

To prašáckýmiNěmcise mazat,biskupyv Říměudávat, jim důtky dávat, před porotu
biskupa hnát, ba i na světce žalovat, to je
stará vídeňská praktika. Tak n. p. slavili jsme
v minulé dny svátek blahoslaveného Klementa

Dvořáka, terý v devatenáctém století va Vídni kázával. | Tensvětec byl roku 1819 vyše
třován a vládou vídeňskou odsouzen. Ale papež
Pius VII. se ho před samým cisuřem Franti
škem ujal jako kněze dokonalého a politování
své nad tím, že mu vládními orgány bylo ubli
ženo, vyslovil. Kde by dnes Rakousko bylo,
kdyby se bylo řídilo napomínáními a zásadami
toho obžalovaného l? A kdo je dnes, že každé
volné křesťanské slovo dusí? Už dnes nemá
ani tolik síly, aby Wolfiánům řeklo: Když ty
tak, tož já takto. Když ty jei drzý velezrádce,
tož já s tebou jako 8 velezrádcem zatočím.

Ale i osudy našeho národa připomínajíten dnešní nápis našeho článka. Byly časy, kdy
jsme Vídni řekli: Když ty tak, tož my takto,
když ta naše ústava s tou říšskou radou může
8 námi zacházet, jako zlá žena, tož my jdeme
pryč. A byly to v celku časy naší největší

dnserty se počítají Ievně,
Odmovevychdsív pdích v poledne. Ročmk VII.

moci a síly v celém devatenáctém století. Ve
Vídni to mrzelo. A dnes? Dnes ne český národ,
ale naopak Vídeň povídá: Když ty tak, tož já
takto. Když nepůjdeš do říšské rady a nebudeš
se tam chovat jak já chci, tož já tě budu
ještě více potlačovat. A kdo umlká? Ten druhdy
tak slavný hrdina, český národ. Pěkně tiše
„pracuje“ v říšské radě.

Ist das nicht ein schónes Pfiánzle? Není
i to krásná květinka, ten protikatolický a pro
tikřesťanský liberalismus český, jenž takové
ovoce přinesl? Není na čase, aby povstal ně.
jaký novodobý český Staplhylus, aby národa
ukázal, proč 8e to i s ním k záhubě schyluje?
Kóž by jen povstal, ne však jako jediná osoba,
nýbrž kéž by povstal ten český — v ohromné
většině — křesťanský katolický lid a zvolal:
Již máme dosti na tom ovoci té jedovaté by
linky našeho liberalismu. Ovšem, že predikanti
(blasatelé) českého liberalismu hned tu jsou
se svým křikem, jako ti luteránští šestnáctého
století, Stapbylovi pekelných psů nadávající.
Vždyť právě v poslední dny, kdy tak krásně
v říšské radě mlčíme, vyhnaly se Nár. Listy
s křikem, že se zmahá -- klerikalismus. Že
se, páni, aspoň trochu nestydíte! Až tam, že
se vše s našimi právy k záhubě schyluje, ne
přivedli to čeští katolíci. Vy jste komandanti
v tom slavném s Vídní boji.

Než! Boha díky! Naši poslanci, aspoň ti
rozvážnější, ač ovšem neopustili prapor libe
rální, přece mají více rozumu, než redaktoři
z Národních Listů. Chovají se ku katolíkům
o mnoho šetrněji, než jak si přejí Nár. Listy
— v března — ku konci čtvrtletí, kdy se
obnovuje předplatné.

Dej Bůh, abychom si všickní ještě více
porozuměli a té jedovaté bylinky slovanská
nesvornosti se odřekli. Pak — i kdyby národ
český ta hrozná rána zastihla, že by Národní
Listy ztratily všecky předplatitele a zašly —
pak by se vrátila doba, v které by to naše
„když ty tak, tož já takto“ | Vídni přece jen
nemilé bylo.KL

Naše duchovenstvo.
Slýcháme dosti často za dnů našich, že

duchovenstvo katolické není národní, že nemá
lásky k vlasti. Slova tato lživá slýcháme nejen
od národních socialistů, nýbrž i od mnohých
z naší intelligence, od mnohých, kteří se po

na národnost, na vlastenectví patent. Že du
chovenstvo katolické vědy vlast a národ rmi
lovalo, že bylo a dosud je láskou ke své drahé
vlasti a ke svému národu prodchnuto, to dozná
každý nepředpojatý pozorovatel dějin 4po
měrů. Jak soudí mužové nepředpojatí, v jichž
srdci není stranickosti a záští proti dacho
venstvu toho důkazem badiž článek vydava
tele Modré knihovny který není „klerikálem“,
V „Modré kvihovně“ čís. 57 seš. 2. „Ceský
duch ve století XIX.“ ve článku: „Ducho
venstvo—Školství—Literatura—Umění“píše:

„Devatenáctému století dostalo se do
vínku od věku předchozího mody podceňovati
katolické náboženství, což pokládáno bylo za
vymoženost svobody a pokroku.

Není snad větší nesrovnalosti právě nad
tato v celém XIX. století, nežli když duch
jeho na jedné strané znovážňoval a snižoval
náboženství jedno (katolické) a prohlašoval
tato činnost svou za pokrok svobody, na druhé
pak straně povýšoval a rozšiřoval náboženství
druhé a třetí. Svoboda tato vychvalovaná víře
katolické staré chrámy zavírala a vysnáním
protestantským a šidům nové modlitebny stavěla.
Tato fakta si odporují, a proto stanovisko,
které na jedné straně něco jako zpátečnictví
odstraňuje, co na drahé straně jako pokrok
zavádí, jest povahy politické, která utisková
ním jedněch hledí ke svým úelům povýšit
druh él



Hoed za panovánícísaře Josefa II. za
bájen byl boj proti institacím církve katoli
ckó. Zařízení joseffoská odebrala vyšší školy
= rukou upřímně smýlšlejícího duchovemsíva a
odevzdala je ve správu gormanienjícímu con
tralistickému systemu, který smamenalna sťo
let sastavení české vědy.

Zrušením klášterů podrasíla zařízení jose
finskátakénadobrýcsto let nohyčeskémuumění,
když ee ostatních těžkých hmotných atránek
nadotýkáme. Zrušením bohatých klášterů a sří
sením chudých bídně madaných far mebylo také
aní českému duchovenstvu, ani českému lidu níjak

platně šeno. Obrovaké majetky zrušených
českých klášterů rozprodány byly za fatka
lacino a stržené peníze za českou půdu, za
českou prácí odvezeny do Vídně, aby byly
Ž nich zřizeny fondy, jež Český národ pro své
země dle svých potřeb a dle svého uznání
nespravoje a k jejichž zřízení nebyla různá
zbožná nadání českých pánů ustanovena.

Zřízením cbudých far, jež v náhradu za
to v českých zemích systemisovány, postaveno
ustanovené na nich duchovenstvo v poměry
tak žalostné, že je sama nynější liberální
doba upravením kongrauy hleděla poněkud
zmírniti.

Náblé rozvrácení po dvě století s nej
větším úsilím opravovaných poměrů církev
ních v zemích Českých mělo pro mravní roz
voj českého lidu následky nanejvýš neblahé.
Zámysly opatření těch byly nepochybně nejvýš
ideální, ale okno netřeba holí vyrážeti, když
má býti dům provětrán. Cesta k některým
potřebným reformám života duchovenstva dala

se upraviti tak, aby tím náboženství, země ilid mravně i hmotně netrpěly. ©
A to se stalo, když konec osmnáctého

století reformy ty u nás donesl a následky
jejich jako své dědictví století devatenáctému
odevzal. České duchovenstvo přešlo do něho
z věku osmnáctého za poměrů vanejvýš roz
rušených a nestálých, neboť změn a nepokojů
plní ti časové i nejušlechtilejší mysli odvra“
cely od péče o uvěřené jim duchovní blaho
věřících ke starostem onezbytné hájení po
měrů existenčních, jež dlouhé války francouz
ské ještě znesnadňovaly do té míry, že české
chrámy musily vydati také skoro všechno savé
posvátné nádobí na válečné potřeby.

Tak se stalo, že teprvé ve Přetímdesttiletí
devatenáctého věku začaly se náboženské poměry
a postavení duchovenstva v zemich českých
poněkudustálovatia blahovolnépůsobenívíry
opět mohlo se klidně šiřiti a upevňovati.

A tu s obdivem třeba ucmali horlivost a
sebesapření českého duchovenstva, s nimiž se svých
úkolů v národé ujalo

Čeští kněží obělavě a nadšeně oddávalí se
svému poslání v lidu českém, jejž vedli nejenom
ke mravnosti, ale také dyli mu nejpřednějšímí
učiteli a uzsory lásky vlastenecké. Pruto také ti
kněží, kteří sluch svůj k ňadru lida přiklonili
a tepotu jeho srdce naslouchali a jim se spra
vovali, vynikají z bistorie devatenáctého sto
letí jako spasné hradby a světelné majáky na
pobřeží moře, jež rozvlněno divou bouří vášní
u zlých událostí. A štěstí pro český lid, že
českým citem proniklých kněží matičky české
vychovaly mu tolik, kolik jich zrovna potře
bovui.

Působení těchto kněží buditelů národního
vědomí a vlastenecké lásky české jest tak ve
Jiké, že se kolern něho národní pokrok če
ekébo Jidu v nejpřednější řadě otáčí, neboť
působení vlasleneckého duchovemstva proniklo vše
chny vrstvy Českého národa a síce směry všemi.

rEUILLETON.
Kam se podělynaše písně?

Uvažuje J. Šiejkal.

vPíseň česká slavně znívá, v chrámu Páně
když lid zpívá«. Vzpoměl jsem si na ta slova,
jež slavný mistr náš Smetana krásnou melodií
přioděl, o minulých svátcích vánočních, kdy
prostorami chrámovými nesla se zbožná, staro
dávná, česká píseň: »Narodil se Kristus Páne.
] srdce často se Bobu vyhýbající dotknuto bývá
při písní té něžnou poesií sv. noci betlemské;
i ústa, jež Boha neznají — přec si o vánocích
zazpívají radostné: Narodil sel Díky Bohu
zní dosud píseň v kostelích našich — ale podí
vejte se do veřejnosti — lid přestává zpívati,
zaniká krása České písně a co mezi lidem slyšíš
— stud ti ve trář vhání. A přec tolik pokladů
v krásných písních českých máme! Kam se po
děly naše písně?

Bývaly u nás časy, kdy lidé »zpěvem
si pole rozveselovali«, kdy totiž oráči,
ženci a jiní dělníci při práci si prozpěvovali a
zpěvem spolu rozmlouvali, až kolkolem se rozlé
haly hory a doly, pole i luka, les i háj! Písní
děkoval český lid Bohu pří probuzení — s písní
ukládal se k odpočinku. Na podzim, kdy práce
na poli přestala j písničky se odstěhovaly do za
tosené jízby na přístky. To byly naše původní

Český kmdapěstoval českou litoraturu, český
kmdaji vydatné podporoval, aby 60 rasvíjeti a
vzkvétati mobla český knds ji šířil, české Ma
víčky do škol vedl, českýkněs studemstvo pod
poroval, český kmds spolky české sakládal, český
kněs lid k politickému uvědomění budil a pak du

odměnusa lo všeckoB obráti jakoprd nrotídilý lid k němu sády pysně obrátil, jako prý pro
nepříteli české věci. —

Není v národě druhého savu, který by byl
ma povsnesení českého ducha a o pokrok národní
ho vědomí v devatenáctém stoletá tolik peněz,
tolik nezištné práce atolik lásky obětoval,
jako učinil stav duchovní.

A odměnu za to vzal trpkou!
Jen pravdě dejmeprůchod/ Vžádnám od

větví veřejné správy neměl český lid tolik
dobrých, a nadšených přátel, jako měl a mé
ve stavu duchovním a za to 8o k šádnému 8 fa
kovou nedůvěrou a pohrdavostí nechová, jako
k němu a to snad jenom proto, Ze mejočtší
část jeho členů jest jeho vlastní krev.

Český lid působnost svého duchovenstva
já neoceňoval,ale on ji jenom podceňo
val. Že tím sám sobů škodí, toho nedbal a je
nom vyčítavě poukazoval k tomu, že tua tam
usazena byla na vyšeí místa církevní českéma
duchu ae protivící osoba, již tam české du
chovenstvo nedosadilo a jejíž povýšení v řa
dách jeho bylo křivdou v nejpřednější řadě
D8 něm samém.

Zajímavo jest, že obyčejně lidé, kteří
mnohdy ss celou svowdobrouexistenci českým
kněžím jsou díky zavázáni, nejvíce po mích
kameny hásejí a olláři se posmívají, ač služba
při něm jako ministrantů byla maohdy prvním
stupněm k nynější jejich karieře.

Směry v českém docbovenstvu a jeho
působení jsou v minuJém století patrně.

Pražský světící biskup Rycbloveký, praž
ský světící biskup B napotomní arcibiskup
lvovský Pištěk, budějovský biskup Jirsík a
jeho společník vyšehradský probošt dr. Lenz
a jeho předchůdce Štulc, královéhradecký
biskup Brynych, znamenají nejrázovitější a
v přední řadě jasně vyslovené a určité směry
vlasteneckého působení českých duchovních
hodnostářů vyšších.

Působení kněží Dobrovského, Zieglera,
Pachmajera, Ant. Marka, Vinařického, Sušila,
Ehrenbergra,Llinky Pravdy, Bol. Jablonského,
Beneše Třebízského, hraběte Pótinga, Václava
Kosmáka, Borového září jako stkvoucí hvězdy
na obloze, pod níž ge v temnu a mlhách doby
historie Českého národa ve věku devntenáctém
odehrávala, když o tisících velesasloušilých vla
steneckých českých kněších v Pánu jiš sesnu
lých 4 jivoucích jmenovité se nesmiňujeme.

Co slz ruka českých kněží satřela, kolik
slov útěcby ústa českých kněží poskytla, mno=
ho-li na ulevení bídy a trarmpot obětovala,
kolika lidem kněží pomohli, to ví Bůh jedinký
sám. —

Kdo chce váhu čaského duchovenstva a
platné jeho působení v ohledu národním
správoě oceníti, ten nechť se pokusí ei je
odmyslití, jako by se nebylo stalo, a potom
ať si představí, jak by usi dnes český doch
u poměry Českého národa vyhlížely, kdyby
bylo české duchovenstvo nepůsobilo tak vla
stenecky, jako po celých posledních sto let
působilo. —

Kdo v jeho obrovský národní význam a
v jeho zásluhy nevěří, nechť se tímto způ
sobem přesvědčí, jak české duchovenstvo B
pokrokem českého dacha v devatenáctém sto
Jetí souvisí.— a
opery a koncerty. — | Teprve od nedávna, od
časů, kdy nám dobré nebe popřálo mistrů —
jako zejmena Smetany a Dvořáka, kochá ae slo
vanské ucho i srdce rodnými zvuky už nejen
v písni lidové, ale i ve vážné a žertovné opeře,
v mohutné symfonii a velkolepém oratoriu a ne
toliko my doma, ale i daleko za branicemi jása
jí cizí národové ned krásou naší hudby. Máme
Bobem nadané mistry Oodřička i Kubelíka, kteří
slávu a Čest českého jména do širých krajů vzdě
Janého svéta rozšiřují. A všecku chválu snadno
lze zuhrnouti v prostý úsudek, že je velmi zpěvná
a zcela přirozená, I tomu, kdo ji slyší poprvé,
přichází všecko v ní. milé a známé. — Odkud
pak tato vzácná přednost naší hudby české? Od
tud, že je dcerou naší lidové písně. Smeta
nova hudba se více potatila po otci Čechu,
Dvořákova se dala více po matičce Moravě,
Umělá naše hudba jest jako líbezně rozkvetlá
růže na keři naší národní písně, — Kéž by jen
tak zůstalo na vždy, aby lid jako za starých časů
pěl své písně neporušeněl

Ale škoda, přeškoda, že růžový tento keř
vůčihledněvadne.Když na Moravě vletech
53—60 Fr. Sušil,u nás v Čecbách r. 1864—8 sbí.
real písně české K. Erben, tehdy byl keř ještě
hustě vonnými květy písně obsypán. J. Frant.
Bartoš na Moravě našel ještě dosti vzácných květů.
— Ale ostatní sběratelé po nich našli už málo
co za něco stojí. —

Pozdější sbírky nám | podávají důkazy,

Boz vlastenecké lásky a obětavosti a bez
nadšeného českého ducha českého dnohoven
stva v XIX. věku jest dnešní poměrně nepo
kojivý stav a pokrok národa Českého naprosto
nemyslitelným.“

Tak sondí o duchovenstva katolickém
v našich českých vlastech muž nepředpojatý,

spravedlivý: A duchovenstvo je téhož duchavlastenpckého jako bylo dříve, miluje vlast,
přináší, co může v oběť své vlasti, svému
národu, jen že jeho posozovatelé ze záští a
nepřátelství nazývají Je nevlasteneckými, ano
i vlastizrádnými. Kóž každý tak národ český
miloval, tak si ho vážil a tak ctil naši českou
vlast, jako to činí české katolické duohoven
stvo. Přijde doba, kdy uznána bade pravda
těchto slov, kdy pozná se zášť a klam od
půrců našeho duchovenstva.ABN

Drobná obrana.
Ublíštl si. Doposud „Čas“ chválil ná

rodního dělníka, učitele Černého. Najednou
však upadl ubohý poslanec v úplnou nemilost
a dle „spravedlivého“ Času a Osvěty Lidu „líbí
se prý čím dále tím méně lidem opravdu po
krokovým“, protože spolupodepsal s Březno
vským interpelaci o „Rabína“. Všecko může
„pokrokový“ redaktor prominouti, jen nic
roti rabínovi, proto chcete-li, pane učiteli,
íbiti ee, musíte do kola kol zlatého telete

8 panem Hajnem a panem Herbenem.
„Tmáři“. Není tomu ještě dávno co „Ná

rodní Listy“ pro každého kněze a horlivéjšího
katolíka měly název: „Tmáři“. — V nynější
době zvláště páni rad. pokrokáři když již se
nemohou ničím jiným vytasiti, ta to okřídlené
slůvko „tmáři“ dávají za základ svých „dncha
plných“ úvab. — V „Národ. Listech“ však již
Pání poznali, že by se to slůvko hodilo spíše
někam jinam ale rozhodně ne na katolíky —
a proto, aby tento název nemusely přenášeti
zase na jiné pole, zapoměly naň vůbec. Jen
ještě některá odnož „Nár. Listů“ si vzpomene
na ten „ušlechtilý“ název, jakoby tím chtěla
vzkřísiti tu slávu Mladočechů k novému ži
votu — ale to jest jen taková naděje jako
když tononcí se chytá stébla. „Národní Listy“
samy v poslední době doznávají jak to s tou
„tmou klerikálů“ vypadá. Uveřejňojí dlouhou
úvahu, z níž vyjímáme:

„Již celá výchova či spíše snažení, jímě
jsou prodchnuti nastávající mladi kněží, bere 56
novými cestami. Přihodi se vám nezřídka při
rozinluvě 8 některým semioaristou, že vyzná
se právě tak dobře v konfesích sv. Augustina
jako v Schopenhaurově „Svět jako vůle a
představa“, anebo v Nietzscheově „Zarathu
strovi“. Není také divu: v seminářích zaklá
dají bohoslovci mezi sebou sekce, jež jsou
specielně určeny jednotlivým vědeckým
odborům. Majíkroužek literární, 80
ciologický, filosofický. Debatujesetem,
theoretisuje, čtou se časopisy, odbírají se re
vue. Tak vyrůstá katolický kněz: zatím co náš
universitán, svedený hostiuci a zá
ba vami, nebo zaneprázdněný udilením kondic,
nenajda času, aby prohluboval své vzdělání,
vyspívá v zátiší semináře katolický kněz. Zná
celou belletrii posledních desíti
leti. Učí se cízím řečem. Čte cizí au
tory v originálech. Studuje historii,

jak lidový zpěv znenáhla porušení a zkázu béře,
až i docela zaniká, Liau přestává zpěv býti sku
tečnou potřebou; zpívá zřídka, a co zpívá,
nejde od srdce; lid přestává svým písním rozu
měti.

Jaká pak toho příčina? Má li pravdu básník,
že lidé zlí nezpívají a nemají písní, to zajisté náš
lid, který si skládal tolik písní krásných a ušlechti
lých,který písnémimluvil—byl lidemdobrý m.
Písně ty jsou hlasitým svědkem, jak byl náš lid
dobrého ducha, prostého, zbožného srdce, jasné
mysli, jemného zrna a zdravého jádra.

Když tedy lid už nezpívá a ztrácí své
plsně, děje se s ním něco, co odjímá mu chuť
ku zpěvu.

A vě u, že dějel Vizme jen, jak bývalo
u lidu a jak jest nyní.

Za starých dob byla lidu rodná chata, osada a
kousek polí — celým světem. Tam znal kde kte
rého ptáka, každé kvítko i strom, kámem, potok.
Tu pozoroval planou trnku a brušku v širém
poli, tam kalinu ve struze, tu zas lístek na stro
mě Vše se mu zdálo býti živé, všecko k nému
mluvilo, i oo se vším rozmlouval a svěřoval své
myšlénky i city, radosti i žalu,

Rodinný život byl srdečný a zakládal se
na zbožnosti, lásce a kázni. Celá osada žila
v sousedské shodě a přálelské lásce, jako jedna
rodina.

Mládež zachovala si pel samoroatlé přirozes
nosti, jako ta trnečka neb jablíčko na stromě.



biologii, botaniku. Vyzbrojentheoreti
ckými znalostmi, které vzbuzují údiv, vetapoje
do svého povolání. Stává se veřejnou mocí,
jež nutí k respektu. Brzo bude on jediným
vykládačem řecké a latinské kultury. Jako
v Německu bude patrně i u nás vyňkrtnota
ze škol řečtina a po ní latina. Tak 86 stane
40.000 neb 50.000 kněží posledními ctiteli kla
sické vzdělanosti. Zatím co jejich kolegové
£ gymnasií a reálek, navádění nevstále ku
praktickým potřebám života, ztratí se v kom

toirech obchodů a inženýrských krvalírnách,
udou kněží pracovat na historii minulosti a

filosofickém díle přítomnosti.“ — Uveřejňojem
bes poznámky.

Politický přehled,
Říšská rada »pracuje«dál. Chvílemijest

sice klid — ale když se vzbouří krev v Scbůne
rerovcích, bývá zase veselá vojne. Dne 14. t. m,
srazilises křest. sociály. «Vy jste židovští pacholci
volali křest. soc, «Vy jste komedianti a švindléři«,
odpovídali zase Schěnererovci. | Mezi poslancem
Steinem a Procházkou došlo k ostrému výstupu,
takže se zdálo každou chvíli, že se počnou facko
vati. Posl. Stein volal: »Vy a Lueger jste dare
bácile Poslanec Procházka: »Vy jste velezrádci a
lumpovél« Toť ovšem jen malá ukázka té „práce«,
Říšská rada zasedsti bude do 28. března načež se
odročí do 18. dubna a bude pak »pracovati« do
konce května. Teprvé potom sejdou se delegace a
po nich zemské sněmy. Naše informace, jež jsme
tlumočili svým čtenářům před lýdném se opět po
tvrzují.

Klub mledečeských poslanoň právě
dává prohlašovati, že piíměří s vládou uzavřeno
pouze do velkonoc, pro pracovní program po vel
konocích však neplatí Tu prý mají Mladočeši zase
volnou ruku a jí také využitkují, jestli vláda v
investiční předloze nepostará se o úpravu řek
v českém království a v Moravě, Tedy již hrozba
ministrpresidentovi, To musí býti sliby vládou
Mladočechům dané šlskovitě nespolehlivé, že musí
jižz dálisi vypomáhatiblesky« hromypro strach
Kórbrův. Ale zdá se, že vídeňským pánům even
tuelní hrozba nahnala málo hrůzy, aspoň vláda
upravuje pracovní program ves le dále, Dosavádní
ministr financí byl dokoace tek laskav, že chce od
této sněmovny novou-daň; jeho chytrá hlava přišla
na nápad, zvýšiti přirážku k dani kořaleční z 20
oa 30 K, z 'toho | postoupiti %/, zemím k sano
vání financí a zbývající třetinu státní pokladně k
úhradě schodku, jenž vyplyne ze zrušení mýt.
Zdá se však, že v tomto případě vláda narazí na
tuhý odpor, zejména u Poláků, kteří se domáhují
třetiny přirážky pro města, vykonávající přene
senou působnost. Čeští poslanci by jim ovšem
stáli po boku. Dle všeho však ze zvýšení vůbec
sejde.

Bouře sa budepešíské universitě
ercit přestaly, ale mobou propuknouti každou
chvíli znova. Jak známo, zamítl akademický senát
university budapešťské před nějakým časem žádost
četných akademiků, aby v posluchárnách univer
sitních byly zavěšeny kříže. Žadatelé a s nieni také
mnozí jiní vyhověli tudíž své žádosti sami. Asi
150 studujících, ponejvíce techniků a právníků
táhlo včera k budově uversitní a zavěsilo do po
slucbáren jednoduché, černé kříže, asi půl metru
zdélí, ale bez obrazu Kristova. V jedné poslu
chárné bylo několik posluchaček, kteréž rovněž
žádaly, aby v jejich posluchárně byl zavěsen kříž.
Prof. dr. Kováč opustil poslucháru, ve které byl
tské zavěsen kříža nařídil universitnímu slubovi,

Nadúdolím modrala se jarní obloha, slunce
zlatilo hory, lesy rozléhaly se jásavým zpěvem
ptactve, ve stínu večerním dívalo se nebe hvézda
mi na spící zemi, všude vůně lesů, všude divy
Boha všemohoucího. A lid všecko to viděl, sly
šel a cítil — a radostně to nazýval svým. Upro
střed několika záhonů chudého pole seděl náš
horský lid v rodném domku a chudém majetku
— ale seděl spokojené, až vesele, protože byl ve
svém!

Jak tu nezpívati? Tehdy se rodily písně
jako švehol z hrdla ptačího a dařily se jako kvltí
na palouku.

asy však minuly.
Zeleznice, telegrafy, telefony a noviny sná

šejí zprávy z celého světa; okolí mízí před oči
ma, vše domácí zdá se nepatrným a všedním,
mysl cizím přesycená nenalezá chuti na domácími
Jak tu ještě mohl by si člověk všímati. ptáčka
neb lístku na větvici?

Lid poznav cizí kroje a stroje, stydi se za
svůj starý kroj, odkládá jej. Udolím zahučí to
várna, černý dým zastře oblohu, zalehne lesy,

. potok. zdaleka páchne jedovatým kalem —pak
odlétá ptáče, hyne kvítko, — i píseň.

»Volný duch« i na nsše hory vnikl a zle
řádí, Tkalčina už neuživí, za několik set drobných
tkalců žije jeden továrník. V obci neupřímnost,
sváry, v*rodině neposlušnost a zkáza mravů.

Školv a opatrovny blízko těch našich českých
hor, staly se skoro mučírnami, které pod

aby jej sňal. Když pak profesor po chvíli se vrátil
a spatřil kříž ještě v posluchárně, vystoupil na
stolici a sám jej odstranil. — | Očekávalo se, že
to bude projednáno v uberském říšskému sněmu.
Ale nedošlo k tomu. — .

Říšský směm německý rokuje stáloo
otázce čloské. Ve schůzi dne 19. t. m. problásil
kníže Bismark, že by bylo již nejlépe, kdyby Be
německé vojsko v míru dostalo zase z Čínyven
— a nikdy více ji nevidělo. —

Korunní prime měmeeký přijde na
zvláštní pozvání císaře Františka Josefa dne 14.
dubna do Vídně, kdež pozdrží se jako císařův
host po tři dny a bude ubytován v císařském
bradě, Na počest jeho konány budou rozličné
slavnosti.

V Ruska řádípovážlivénepokojestudentů.
Několik tisíc studentů protestuje proti tomu, že
slavný spisovatel Tolstoj jest z církve vyobcován.
V Petrohradě, Moskvě, Charkově a v jiných mě
stech odehrávají se před kostely bouřlivé demon
strace, při nichž dojde často ku krvavé srážce s
policií, Dne 18. t. m. byl v Petrohradě velitel ko
záckého pluku těžce zranén, 20 policistů pak utr
pělo poranění lehké,

Události vČímě. Proti AngličanůmvČíně
vzmáhá se veliký odpor. — Roztržka mezi Ruskem a
Anglii se sice snad již zdánlivě napravila, ale ob
vyklá hrabivost a ziskuchtivost Angličanů způsobí
ještě mnoho pletich a svárů. — Generál Walder.
see onehdy prohlásil: „Těško jest velit vojsku,
které vůdce svého poslouchati nemusí. — | Nevím
vlastně, k čemu jsem byl do Číny poslán — — —/“
Dle slov těch jest již vidět, že to nadšení s jas
kým Waldersee do Číny odjížděl již nápadně
ochladlo...

Z činnosti katol. spolků.
Katol. már. Jednota ve Vamberku

konala dne 17, t. m. odpoledne veřejnou schůzi, při
které přednášce p. Vobejda Prosečský redaktor „Ob
novy“ z Hradce Králové o thematě: „Církev a osvěta.“
Probrav důkladně cíl a snahy našich odpůrců, vylíčil
řečník zajímavým způsobem, co vše již katol. církev
v zójmu osvěty učinila a jak bezdůvodné jest tvrzení
odpůrců, jakoby náboženatví se příčilo vědě. Mnoha
citáty = dějin dotvrzoval pravdu svého tvrzení a ku
konci případně podotknul, že pravá osvěta i v bu
doucnosti se skrývá jedině v náboženství katolickém.
Účastníků bylo asi 100 a zajisté nikdo nelitoval, že
se zajímavé a v mnohém ohledu poučné schůze té

at. Řezníčka ntězúčastnil. Jednota za vedení vldp.
deně se vamáhá a zajisté k osvěžení náboženského
úrědomění zde prospěje. — Další činnosti jednoty:
„Zdař Bůh.“

Katel. jednota v Jilemnici pořádáv
pondělí dne 26, t. m. echůzi, při níž předrášeti bude
p. Prosečský, redaktor „Obnovy“ z Hradce Králové o
thematě: „Stanovisko katolíků v práci národní“.

Katel. nár. jednota v Kostelci m.©.
sehrála v neděli dne 17. t. m. oblíbenou hru „Pasa
čka z Lard“. Prostranný sál „Na Rabštejně“ byl pře
plněn. Přišli i mnozí, kteří nikdy nechtí slyšeti něco,
v čemž by se ocehovalo náboženství katolické, Souhra
byla velice zdařilou. Všichni ochotníci vžili so docela
do úloh jim svěřených a proto zasluhují plného
uznání. — V pondělí, dne 20. t. m. koná jednota
vefejnou schůzi, spojenou s přednáškou „O nynějším
stava otásky sociální.“

Katel. nár. jednota „Nlavata“v Luši
kcná v neděli, dne 24. t. m. schůzi, při které před
nášeti bude p. V. Myslivec z Praby.

Z Třebechovie. Das 17. t. m. přednášel
ve zdejší Jednotě katol. tovaryšů dp. Jan Černý o the
matu: Kristas a proletáři. Obsah přednášky v struč
nosti byl tento: Star dělníka — otroka, ženy a dítěte

pláštíkem dobroty a milosrdenství vytrbujídětí
z náručí mateřského, mrzačí je na duchu i na
mysli a kradou jim i řeč mateřskou.

Svoboda dána lidu, o jehož občanské vy
chování nikdo nikdy se nestaral, a dána zároveň
lidem jen po zisku jdoucím — svoboda ta byla
svobodou vlka a beránka. Zanedbaný a nepřípra
vený lid vydán byl ve hrozný, nerovný boj o
majetek, — o všecko! — Veselá kdysi mysl po
klesla — bída se všude mezi lidem plazí. Lid
přichází o svůj skrovný majetek a třebas seděl
v rodném domku — sedí už v cizím. — Jak tu
ještě zpívati.

Takový lid už nezpívá — a když, to jen
když se omámí kořalečným jedem. Jaké to asi
mohou býti pak písně?

Ta nešťastná kořalka!| Jak by jí samo
peklo bylo vymyslilo, aby šmahem, strhlo
zbožný a mravný dosud lid náš v záhubu Časnou
i věčnou! V Čechách připadá na 1 obyvatele
ročně průměrem asi 3'/; I. alkoholu, na Moravě
více než jednou tolik přes 7 1., ve Slezsku do
cela 8 litrů. Jakou měrou přibývá, takovou ubý
vá lidu mravní síly a majetku a vzmáhá se du
chovní otupělost a hmotná bída. — Kdo vytrhne
lid z rukou vydřiduchů a špekulantů, kteří berou
mu zbožnost majetek s mravnost — ze srdcí
trbají víru a z hrdla řeč mateřskou? Potřeba
tu nápravy důkladné — kterou může provéstí
jen práce poctivá a vytrvalá!

ve společnosti pohanské byl strašný. Ne práve, ale
tyranské libovůle rozhodovala o osudech ubohých

těchto zprolekersovaných stavů lidstva. Práve, avobodu přinesl Kristus, křesťanství;církev pokračovala
a pokračaje dosud v Jeho díle... Nadšená, ze srdce
k srdci vnikající slova řečníkova elektrinovale pří
“omné poslachače — budiž jménem všech i zde ma
vzdán nejerdečnější dík. — Po té sehráli členové sá
bsvního odbora dyojaktovkn „Dali ee do novin“ zda
Hle za lnskavého spolnúčinkování slečny Černé; též
ostatní solová čísla byla zdařile provedena. Pp.: Lu
dák ml. a Svaták při prvém vystoupení osvědčili se
znamenité. — Mezi účastníky bylo mnoho dam a hostí
z venkova; celkové účastenství však bylo proti jiným.
dobám slabší, — Dne 19. t. m. účastnila se Jednota
korporativně služeb Božích. — Zdať Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Oslava Zeyerova v Borromeum. Na

oslavu zvěčnělého českého básníka Julia Zeyera pořá
dali chovanci bisk, Borromaea v neděli dne 17. bře
sna t. r. slavnostní večer, jehož se súčastnil Jeho M.
ndp. biskup EdvardJan, vsdp.kapitolní děkan
Dr. Frýdek, vletp. státní návladní Matuš, vltep. ná

městek Weinhenget četní pp. duchovní a pp. professoři zdejších škol. Ve vkusné ozdobené divadelní síni
před básníkovým obrazem, jejž velmi věrně nakreslil
chovanec Fejfar, provedena byla 8 náležitým zdarem
akademie, jejíž pořad níže uvádíme. Před početím
slavnosti přednesí chovanec Sobota ndp. biskupovi
veršované blahopřání v předvečer jeho jmenin, začež
ndp. biskap otcovskými slovy poděkovav, povzbudil
chovance ku následování oslavovaného básníka, jenž
nejlepším jest doklsdem, že náboženství neodporuje
umění a krásna. Při slavnostní akademii střídaly se
zpěvy a hudební produkce s deklamacemi. Řízením
chovance Peška přednesl hudební kroužek: Od Havlasy
„Davorii na Kosově“ od Boldiena „Overturu ke ka
lifa Bagdadskému“ a Schůnfelderovu „Slavnostní over
tara.“ Pěvecký emíšený sbor přednesl od Hallera:
Verbum eupernam s Aeterne rex. Chlapecký sbor od
Drahlovekého „Vyletěl holoubek.“ Palma večera nále
žela slovesnému umění, O významu Zeserové proslovil
vzletnou řeč chovanec Pallas. Bouškovu báseň „Za
Zeyerem“ přednesl s porozuměním chovanec Vaněk a
ekvostnou ukázku z básníkovy tvorby „Abgar“ zdařile
podal chovanec Vodák. Posledním číslem akademie
bylo Calderonovo náboženské drama „Kvas Baltaza
rův“ v překladé Vrchlického. Hlavní myšlenku hry
tvoří trest za znesvěcení velebné Svátosti. Obtížné
této hry sprostili se s největším zdarem chovanci Va
něk, Kaule, Bařil, Reiniš, Mergl, Tarka a Komárek.
Z průběhu celé slavnosti jest patrno, že v církevním
ústavě „Borromea“ jest náležitý zájem pro český kul
tarní život.

Pořádek při sv. malasli v Kr.Hradeckém
kathedrájním chrácsu Páně ode dne 24. do dne 31.
března 1901. V neděli dno 24. března kázaní v 7
hod. a ve čtvrt na 10 hod. Odpoledne ve 2 hod. pří
prava a av. zpověď venkovských školních dítek, o půl
1 hod. kázaní. V pondělí dne 25. března v 7 hod.

kázaní, v 8 hod. sv.přijímání venkovských školníchdítek, ve čtvrt na 10 hod. kázaní. Odpol. ve 2 hod.
příprava a sv. zpověď mužeké mládeže kromě školních
dítek, o půl 7 hod. kázaní. V úterý dne 20. března
v 7 bod. av. přijímání mažské mládeže, v 9 hodin
kázaní. Odpol. ve 2 hod. příprava a sv. zpověď měst
ských školních dítek, opůl 7 hod. kázaní. Ve středu
dne 27. března o půl 8 hud. av. plijímání městských
školních dítek, v 9 hod. kázaní. Odpoledne ve z hod.
příprava a av. zpoveď ženské mládeže kromě š kolních
dítek, o půl 7 hod. kázaní. Ve čtvrtek dne 26.
března v 7 hod av. přijímání ženské mládeže, v 9
hod. kázaní. Odpol. ve z hod. příprava a sv. zpoveď
žen, o půl 7 bod. kázaní o nejavět. Svátosti oltářní
V pátek dne 29. března o 7 hod. av. přijímání žen,
v 9 hod. kázaní. Odpol. ve 3 hod. kázaní Marianské,
o půl 7 hod. příprava mužůk ev.zpověli. V sobotu
dne 30. března ráno v 8 hodin kázaní o zemřelých a
po něm Reguiem za v Pána zesnulé osadníky; dopo
ledne i odpoledne sv. zpověď mužů; večer o půl 7
hod. kůzaní. V neděli dno 31. března v 7 kol. ev,

V první řadé připadá tato úloha škole a
kazatelné. Lid ač jsst spjat, ujařmen, přec
jest jestě schopen k nápravě spěti. Dobré símě,
zasívané svědomitým učitelem v srdce mladistvá
— a důrazné, přátelské slovo kazatelovo nepadnou
v zemineúrodnoul

Vzpomínám svého profesora pascoralky
ThDr. G. Pecháčka. Zpívali jsme mu v předve.
čer jeho svátku. Vyšel mezi nás a děkoval slovy
laskavými. Mluvil nám tak srdečně o české písni,
jak lid český rád zplvával — a v písní hledal
útěchu v dobách nejsmutnějších. — | Zaniká —
ztrácí se však píseň z lidu našeho. Přírovnal
ji k holubici, jež zraněna myslivcem, do
dáli zaletělo. Kéž se vrátí k nám. uzdravena
— čista, kéž lid. český zas v blahu žije a
zpívá. — »Přičiňte se sumis, tak končil, »aby
vrátila se zas čistá krása české písně mezi lid,
mezi nímž se radovati a strádati budete«, Kéž
dp. bratři pokud možno ve spolcích katolických
nadchnou členy pro píseň — kéž si pro vzpruhu
někdy zaspívají! Kéž aspoň tam ozve se píseň
čistá a nezkomolená, aby členové písní se vzpru
žili, k dobru povzbudil a ušlechtilil | Vrátí-li se
ty ryzé české písně mezi lid, zmizí také po čase
odtrhovačky, vesměs překlady z němčiny, v nichž
se skrývá často tolik surovostí a hnusu, že se
tím mládež kazí a zdivočuje. —



přijímání mnáš, ve čtvrt na 10 hod. svěcení ratolestí
a českoupromluvou Jeho Biskupské Mílosti, načež
elavná měe av. s pašiemi. Odpol. závěrka av. misele,
jejíš čas s spůsob předem se oblásí,

Duchovní hovory jabilejníkteréotih 00.
řádu Tovar. Ježíšova v Hradci Král. v kathedrálním
obrána konati budou s jejichá pořad dnes uveřejňuje

me, vítají katolíci hradečtí s velikou radostí. Pře eidčnjíee opět ti někteří „pokrokáři“ kteří by nejraději od
eoudili kušdého katolíka a zvláště katol. kačso na
hranici že víra v ardci našeho lidu dosud nevymizela,
ba naopak, že se sílí a rozmnofuje.

K eyrillekému komcerte 10. břesna
pořádanému dodatkem připomínáme, že kapela c. a
k. pěšího pluka č. 42, které s blabovůle p. plu
kovníka Klarnera při koncertu bezplatně účickovale,
ukázala velikou svou zdatnost nejenom že péčí p.
plokovoíka opatřena jest novými, dokonalými nástroji
ale že i nově angažovaní členové kapely vynikají
posoruhodnov uměleckou výší, což nejlépe doká“
sali še v kratičké době, při jiných svých povin=
nostech preoleně nastudovali oratoriom Perosiho ač in
stromeutní průvod k něma následkem nepříznivých
okolností došel kapelu teprv dne 6. března ráno.
Pokládá tudíž diec. jednota cyr. za arou povinnost,
kapela 42. plaku a zvláště p. kapelníka Riepla všade
co nejlépe doporačiti.

Darvinismas ma jevišti. Diradelníhra
„Zkušební kandidát“ byla jak jeme již předešlo se
zmínili, zakázána žactva středních hradeckých škol.
Nikdo rozumný by Se nezastavil nad takovým opa
třením, když zmíněná hra vystavuje posměchu pro
fessory, líčíc je, jak potají sice brojí proti úkulskému
systému, alo otevřeně se noozvou. Jenom nějaký
mravokárce v „Osvětě“ kárá za to řiditelstva škol a

příští toto opatření „jesnitské methodě a vlívn pánůatechetů.“ Namítá též, že jindy při nemravných
hrách censura Se lak „přísně vytrvale a pozorně ne
provádí“, jen ten darvinistický hlasatel přišel na
index. Přáli bychom ni také, aby táž při jiných di
vadelních kusech detřeno bylo pozornější censary, sle
jsme toho náhledu, že vychralovaný na jevišti darvi
Dismue jest stejně tak mládeži škodlivý, jako necu
dnosti, protože nedokázané a tudíž nevědecké vý
mysly darvinistů o původu člověka s opice podrývají
úplně náboženství, nejpevnější základ mravnosti.

darviniemua není vědeckou pravdou, dokazuje
přední jeho hlasatel, professor Haeckl slovy: „Darvi
nismus jest beze vší pochybnosti nedostatečným. Než,
vzdor tomu dlačžnojej připustiti, poněvadž vylačaje
působení božeké. Tojest jeho neocenitelnou záslahon.“

(re Jahm, Vědastr. 29). Přednívědeckásatorita,irchow potirá opičáckou theorii takto: „Studujeme-li
pečlivě čtvrtohorního člověka, jenš by přece opičím
předkům našim mnohem příbuznějším býti měl, do
cházsíme vždy k tomu poznání, če jest to člověk
zrovna takový, jako my Bami. Ještě před několika
lety, kdykoliv nalezena byla v rašelině aneb ve sta
rých jeskyních nějaká lidská lebka, hned na ní naje
tány byly„neomylné známky“ divokého, novyrinatého
stavu. Odevšad vál jen opičí vzduch. Teď již horečka
tato pooenáhlo mizí .... Ne-míme tedy očití, ne
smíme hlánati jako objev vědy, še člověk povetal
s opice nebo z kteréhokoliv živočicha jiného. (Freiheit
der Wisuenechaft str. 30.) Stává se tedy p dopisova
tel „Osvěty“ svým šalozpěvem nad zakazovaným
dávno přežilým durvinietnemjenom směšným a uka
suje, že náleží k cechu utarých pánů, kteří nemoboa
se rozloučiti s ošantělým copem, jenš vdobách jejich
stadií býval modním heslem. Svět, milí pancvé
pokračuje a nedá se tak anadno chytiti rozhorlením
graduovaného staršího pána, jená pro lepší důraz
svých „pedagogických“ rozramů napadá bez příčiny
katechety, ježto dobře ví, že vliv katechetů na střed
ních školách není tak všemohoncím, jak se to v „0
větě“ líčí, nejsa ani vlastně takovým, jakým by

právem býti měl. Dnes darviniemu na nohy nepomoou sni nadávky na klerikalní tanatiemus, protože
soud o této nauce jest jiš vysloven. Bývalý darvinista,
H. Driesch uveřejňuje v organu mladých přírodo
spytců „Biol. Centraiblatt“ s r. 1896 tento zajímavý
soud: „Darvinismus patří dějinám, jako jiné kurio
sum načebo století, Hegelova filosofie; oba zjevy json
varacína thema:„Jaksevodí celé pokoleníza nos,“
a nade kritické atoletí sotva v očích badoucích věků
pozvédnou“. Tak emýšlí o darviniamu neklerikální
mladý professor, staří učenci však z tábora „Osvěty
lidu“ drží se svého copu a darviniemus mládeží od
poračají. Pan Hajn jim v tom nepřekáží, protože zá
sada darvinisma: „Voditi lidi za nos“ bodí se mu
úplně do „pokrokového“ krámu. V táboře „Osvěty“
vládne rozhodně světlo s pravdou!

Koncert „Elišky“. Vnedělníprodukcíspí
vala „Ehška“ pod novým velitelem, A zpívala pěkně.
Sbory sně'y sytě a ublezeně, Pan dirigent BStreglči
perně vládl taktovkoa, kterou v uznání za práci do
stal od eplvajících dam ve sborn, „Zpěvy lida če
ského“ i Martinovského „Vínek ze Smetanových oper“
elebtrisoval obecenstvo, Sola pí. Jančové, al. Pětioké,

ervené a Sálové předueseny a náležitým porozumě
ním. Skoda, že dámská jodnotu nepřednesla na svóm
koncertě více svých samostatných čísel. Předce je
známá ochota a vyškolenost hradeckého aboru dámského.
Mohlo se jí více vynžíti na prospěch koncerto. 8
„Eliškoa“ účinkoval mažský pěvecký spolek „Slav
jen“, který tentokráte ae sešel se velmi bojném počtu.
Divili jsme ne však, že při něm nefungoval nově zvo
lený sbormistr prof. Doležil, jenž mohl při této pří
ležitosti aoplatnitisvé bluboké hudební vědomosti. Z ci
zích učipkojících byla sl, Sončková z Cbradimí a p.
MUDr. O. Zuna z Praby. Nedoredouce oceniti výkony
umělkyoě| slečny Součkovy© nemůžeme| nozasta
viti se u zpěvu p. doktora Zuny. Každý těšil se na
jebo krásný a vyškolený blas i přednes. Tištěný pro
gram vykazoval cenné ukázky bodební literetory, které
mívil p. doktor taspivati. Kdyby byl setrval při číslech
programových, musil by kašdý vzdáti bold jebo umění,

Neš p. doktor přidal mimo jiné orážlivý kuplet na
kměse. Litujeme ho, že tak podoeňoval bradocké obe
censtvo. Domníval so snad, že městské Klicperovo di=
vadlo je spěvní síní u Bucků nebo Rozvařilův Praze,
a žeobecenetvo sdejší jest na tak níském stapní vadělání
esthetickém © morálním, še apokojí se na represen
tativním koncertu své dámské jednoty sprostými ke
plety. Za toto vystoupení ma „Eliška“ asi valně vděčna
nebude, poněvadě pošramotil sllLé její dobré jméno
a soslabil dojem ostatních pěkných čísel. Máme
za to, že ani sbormistr, ani abororé těleso o
této bortaktnosti toho pána nemělo tolení. — Za své
uměví ovšem dal si pan dr, Zuca náležité zaplatiti,
teče mobl býti pozván ka koncertu raději nějaký
operní pěvec a lepším uměleckým vkosem. Zdá se,
že sde rozhodovaly více přátelské styky, nežli uměs
lecké ohledy. Při reprezentačních podnicích však
každé strejcovatví se Špatně vyplácí a zvláště našeho
pokročilého města jest nedůstojno. Doplňojíce referát
o koncertu podotýkáme, že na klaríra se snámou rou
tinou provázela p. Bartheldyová 1 p. dr. L Scheiner,
protektor „Elišky“. Návštěva divadla byla ještě slušná.

Čipermný obchodmík. Velicerostomilýms
sorným obchodníkem jest zdejší klempíř Hlávka.
up si od něho za pár zlatých trocha plechových

hroců a dostaneš se do „Osvěty lidu“, jako nedávno
kuchař Otců jesnitů. Kdo stůneš na novinářskou chválu,
máš k ní krásnou příležitost při nákupu v obchodě
Hlávkově. Víte síce, že p. Hlávka mnoho těch ob
cbodních akademií neproštudoval, ale jest jisto, že
svou obchodnickou manýrou přetrumíce všecky vyštu
dýrované obchodníky a že rázem přivábí dosvého
krámu touto svou vlídnou pozorností všecky kruhy
zdejší, zvláště katolické.

Pro odbor lit. Jednoty bohoslovců
pro zakládání lidových knihoven došly nás dary:
40 K Jeho Biskupská Milost, nejdůst. p. EdvardJan
Nep. Brynych. 10 K vdp. Antonfn Suchánek, papeš.
praelát a rektor bisk. kněš. semináře. 6 K vdp. Matěj
Musil, městský děkan a kanovník, Dr. Jan Hejčl, spi
ritnál kněžes,semináře, Dr. Jan Jindra, vicerektor kn.
semicáře, Dr. Josef Novotný, bisk. ceremonář, vid.
duchovní správa v Dobrušce. 5 K Vdp. Tom. Střebský,
bisk. vikář v Mikulovicích, Dr. Vince.Rath, professor
bohosloví. 4 K vdp. Dr. Alois Frýdek, psp. protono
tář a gen. vikář, Dr.Jan Soukup, professor bohosloví,
Dr. Frant, Šalo, professor bobosloví, Dr. Ferd. Beneš,

profemor bohosloví, Dr. Gast. Domabyl, professor boosloví, Václav Frůhbaner, c. k. gymn. professornáb.,
Jan Novák, katecheta na reálce v Náchodě, Jos. Fr.
Stejskal, farář v Broušíně. 8 K megr. Jan Klein, ar
cikněz v Činěvsí, Dr. Jos. Mrátík, professor bohosloví,
Frant. Kerner, konaist, rada, Dr. Frant. Reyl, rektor
Borromea, Dr. Karel Truxa, ředitel chl. paedagogia
v Kutné Hoře, Ant. Brdícek, farář v Jostbořicích,Jan
Dvořák, farář v Úpici, Fr. Bečičke, farář v Bobárně,
Fr. Hansi, farář v Hradišťku, Neznámý, Fr. Jukl,
kaplan v Hradci Králové. 2 K 80 h Frant. Tondl, c.
k. prof. náb. na vyšš. real. školách. a K 10 h J. K.
Vaníček, děkan v Josefově. 2 K Dr. Ant. Brychta, síd.
kanovník, Ant. Pogertb, aíd. kanovník, Jan Barták,
víd. kanovník, Fr Malý,čestný kamovník a děkan ve
Smidarech, V. Píši, děkan v Opatovicích, Jos. Šádek,
děkan v Kopidlně, Josef Klapálek, farář v Sloupnici,
Fr. Vohnout, farář v Žlanicích, J. Klapal, farář r Na
savrkách, Ant. Boukal, farář v Pecoe, Josef Jánský,
farář v Křivsondové, Fr, Urválek, farář « Kohoutově,
M. Simon, farář v Morašicích, Joa. Herkner, farář

v B. Třemešné, PavelLana farář « Číhošti, AloisVašátko, farář v Králově Městci,Vinc. Norotný, dě
kan v Dolní Krupé, Jan Lašťovička, farář v Níškově,
E. Starý, děkan v Borové, Jan Kostkan administ. ve
Svratce, J. Kulda, kaplan v Hořičkách, Adolf Krejčí,
kurát v Sóorn, Stanislav Hlína, zám. kaplan v Ná
chodě, Václav Zórnig, kaplan ve Vosicích, A. Stem
berk, farář a L. Opletal kaplan v Branné, Rad. Da
ffek, kaplan v Hor. Jelení, Alois Černík, kaplan v H.
Městci, Jan Řehák, děkan na Opočněa Frant. Barbíř,
kaplan, Josef Moravec, koop. v Bystrém, Josef Zns'
nek, ketechete v Katné Hoťfe, Vácisv Kvasnička, vi
karista, J. Brabec, kap., J. Kopecký, vikar. v Hradci
Králové, J. Vančura, kaplan v Chradimi, Fr. Tejkl,
kaplan v Radimi, Karel Habert, kazatel v Kutné Hoře,
Jos. Uhlíř, farář v Skuhrově, Josef Holzman, kaplan
ve Vejvanovicích, Jan Biskap, koop, v Libici, J. Sobrot
ter a J. Šimberský, kapl. v Pecce, VI. Sekera, kate
cheta v Hradci Králové, Jos. Veverka, katecheta na
učit. ústavě v Hradci Králové, R. Černý, vojenský
kurát a Jiří Sahula, prefekt učit. konviktu v Hradci
Králové, Fr. Říha, farář v Lev. Olešnici, JanŘezníček,
katech. ve Vamborku. 1. K. Vince.Blažek, klášt. spi
ritaál, Ant. Miffek, farář s Jos. Okrouhlický, kaplun
v Madletíně, A. Šindelář, farář v Potštýně, J. Jirásko,
kaplan v Rovni. Důst. pp. Jan Pánek, farář v Dy
mokorách, Vojtěch Kameš, farář v Bohdanči a Frant.
Novák, farář v. r. v Opatovicích obdarovali odbor
knihami. Všemčlechetným dárcům vzdávají boboslovci
upřímné díky s prosí o další podpory.

Neční scéna. Vzrušujícíscéna odohrálase
ve středa o tři čtvrti na 9 hod, ranní před kavárnou
Paikrovou v Hradci Králové, Několik rozjařených
vojáků pustilo se do hádky s povosníkem Franl.
Deníčkem, Po hádce následovala rvačka při niž vy
tesil jeden vojín 42. pěš, pl. poboční zbraň a pová
žlivě zranil Deuíčka v obličeji. První pomoci raně=
nému poskytl pan MUDr. Holeček,

Úklodná loupežné vražda. Z Tyniště
n. Orl. se nám oznamuje: Na samých hranicích polit.
okresů Nového Města nad Metují a Rychnova ned
Kněžnou pří cestě u obce Křivic, blíše města Tyništé
stojí o anmotě aa 20 kroků na lero od oesty lesní
hájovna patřící hraběti Leopolda ze Sternberke. Há
jornu tuto obývá bajný Josef Špulák, muž řádný vo
slažbě nešedivělý, se svoji aa 70 roků starou hospo
diní Kateřinou Rypkovou. Domek tento stal se dne
18. března mesi č a 9 bod. voler jevištěm hrozného
činu. Večer téhož dne byl Špulák v hostinci v Křivi
elch a po 9té hodině se odebral domů. Při vchodu

mu nápadzé bylo, de dvéře domovní jsou

s pasšýčpeví dj daro se otrorem protiněmu, Rehle vkročildo :vnitř, kde se mu neskytlo brošné di
vadlo. Předměty ve světnici heřely a na zemi v tra
toliští krve lešele stará hospodyně Rypková. Byla jiš
mrtvou. Neznámý slosyn zasadil ji nošem ránade
krku, nečeš spřevracel všechennábytek, patrně aby
našel peníze. Kdyšnenašel ničeho, napálil postel, pa
trně s tím úmyslem, aby celý domek shořel a černý
čin nevyšel na jevo. Špnlákoví podařilo se oboň uha
siti a celou věc ještě táše noci udal detnictvu. Po
slosynu se pátrá.

Z činnosti sec. demokratů. ZHlinsko
se nám oznamuje: Dne 15. t. m. večer ubíral se Josef
Ludvík tkedlec v Hlinska s hostince pana C.. . Ne
cestě byl od Josefs Zdrašila, tkalce « Blatné přepa
den a bodaut nožem do prsou. Rána jest 13 om.
dlouhá, tak de bylo plice vidět. První pomocítěžce
sraněnéma poskytl p. dr. Ježdík. — Pachatel náleží
k „uvědomělé“straně soc. demokratické, Lidé vi
vypravují če býv. předseda zdejšího spolka suc. de

motratického Růžička, (který jest zatčen) byl omluveno věci tó a pachatelem. U krajského sonda v Chra
dimi se to však vysvětlí a přijde mnohé s domácno
sti s0c. demokratů na jevo. To je uš zde drabý po
dobný případ sucovosti social. demokratů. Po volbách,
kdyš soc. demokrati sde ztratili pole, přepadli o půl
noci dva zdejší pokojné sousedy, kteří šli domů s ho
stince a počali do nich tlouci. Ti se bránili ale ko
nečně útěkem se hleděli z nemilé situace vybaviti. A
tu jednobo s nich nařkli, de vytáhl ne ně nůž a 0
tom jest nyní v Cbradimi přelíčení. Krásný to zajisté
obrázek socialistům za rámeček, Rančdnýbyltaké. soc.
demokratem ale jinak mírným člověkem.

V návala choromyslnesti Frant.Cink,
Zenatý zámečník s Jimramova, nelézal se předČasem
v ošetřování v nemocnici v Poličce, odkudá před ně
kolika damy7 návalu ohoromyslností utekl. Z rána
psk dralého dne nalezen by! jistým mlékařemu Ven
dolí v košili a' podvlókačkách na polo zmrzlý lešeti,
načež byl do obce Ostrého Kamenu převožen, kdež
ee nad ním rolník Tast emiloval, šatetvem opatřil a
do nemocnice ve Svitavách dovezl. [odtud však Čínk
ntekl a potloukal se v okolí, kdeš byl sa nedlouho
smrelý nalezen. (Nár. Listy). :

Na stavbu movéhohestola v Jeal
kovicích dobrotivě přispěli: dp. Jan Žilík, arci
kněs v Merklívě 2 kor.; dp. Vilém Kejslar, farář
ve Vidochově B k.r.; vadp. Matěj Mosil, kanovník
a městský děkan + Hradci Králové 10 kor.; Nejme
novaný = Obnišťan 1 kor.; pí. Alojslo Havlíková ze
Sopot 4 kor.; p. Frant. Obrodimaký, soukromoík
z Hradce Králové 10 kor. Ď h. Šlechetným dobro
dincům srdečné díky vzdává a o další milodary ucti
vě prosí: Ferdinaad Hanousek, děkan v Třebechovicích.

tavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového obrému Péně av. Va
vŘinoe v Náchodě, v doběod 5. do 16. března odvedli:
200 K. al. okresní výbor v Náchodě, 20 K nejmeno
vaná dárkymů, 10 K, J. J. knífe p. Ferdinand Zděnek,
dědičný prino v Bilíně, 6 K. vip. Prokop Holý, kaplen
v Příbrami, 4 kor. 6 hal. oratorium č. 2., po 2 K.:p.
Augastín Hanoš a-p. Josef Lokveno v Náchodě, pí.

a p. Josef Špatenka vBi
Městě. Veškerým šlochstným dárcům vyslovají se nej
vřelejší díky.

Z Vamberka. V měšťanské besedě zdejší
konal so dne 17. tohoto měsíce vešírek na poddal se
smulého básníka Jalia Zóyora. Program bylvelice pe
strý. Přednášku o Zeyarovi konal pan Ekaler,který
také dojemnými slovy znázornil význam spisů Zeye
rových pro naši literaturu. V koncertní části zvláště
ne vysnamenala elč. Lašková, která nejen úchvatným
spěvem ale i krásnoa hrou na piano obecenstvo milé
pobavila. Zvláštní pozornosti a oblibě so těšil smí
šený sbor „Věj večírka, véj. — — —" Klapkory
skladby „Rozpomeň se“ — a „Klekání“ supěle s ci
tem slečna T. Kosková. Mezi počlivě s krásně uspo
fádaným programom podivněse však vyjímala jedno
aktovka odBorotínsk ho „Vsletem sokolím.“ — Zná
me Borotínského, e není schopen nějekou opravdu
cennou práci napsati, a proto jeme byli opravda zvě
davi na jeho nejnovější dílo, o kterém we již tolik
chvály v novinách psalo. Ale — jenom sklamáním
byly koranovány naděje. Ačkoliv ochotníci provedli
avé úlohy dobře, přec naivní scény, mnoho planého,
bezvýznamného nadšení, konfusnost a neurovoalost
celého kusu nemohlo ne žádného, opravdu myslícího
člověka přísnivě působit. Ale na něco jest práce Bo
rotinského přece dobrá. Alespoň přispěje k tomu, aby
lid poznal,že ty snahy mnohých vlasteneckých „reli
kánk: jsou jenom pozlátkem, še postrádají jádra a
nákladu a še tadíž nemohou míti pro naše celkové
sájmy pražádného významu.

Z Králové Městce. V pravdě bleženými
byly pro zdejší farnost a oelé okolí dny od 10.—17.
března b. r., kdy konali u nás av. missil vdpp. Ant.
Bejsek a Ai. Jemelka = Tovsr. Ješ. — Byla to misaie
vakutku provásená hojným požehnáním Božím.Tak
krásné, přesvědčivé a nadšené fedi vdpp. missionářů
nesůstaly bez účinka a způsobily v našem městě te
kové nadšení a probuzení, o němš nikdo ani tušení
míti nemohl. Lidé « vesnio neodcházeli domů ani na
poledne ano někteří ani na noo; úřady uzavírány
byly jiš před 6. h. odp., dělníci prosili o ukončení
práce. A tak svláště na večer býval prostranný zdejší
chrám Páně naplněn až do posledního místečka, tak
že dítky v předu stojící tíaněny byly aš na stupně
hlavního oltáře m mnozí ještě naslouchali přede
dvežmí chrámu. Jak pošehnaná byla tato ov. misaie
ovědší hlavač to, še přes 2300 věřících přijalo av.
svátosti. Jaká to byla radost, kdyš kašdý den něko
lik set přiklokalo kastolu Páaě. A radost ta ještě

tím byla větší,še mesi„Přím byla mládencůamušů polovice a velké částintelligence. Vrohole na
bylo nadšení v neděli dne 17. března o slavnosti avě
cení sv. kříše. Veliké mástapy mládenců a dražiček
malých i velkých seskupeny byly kolem ov, kříže a
každy závodil, aby alespoň obrilenku sv. kříš násti



(obl. Nával idu u celéhookolí dostonpil alespoň
7.000 a peněvadě bylopatrno, fe ani třetina lidu do

chrámu ns se nedostane,konati 00 muselo kásaní
současně v kostele i na náměstí. Kéž dá Pán Bůh,
aby to nebylo nadšení jen na chvilku, nýbrá aby pro
budilo u nás čivot opravda katolický!

Z Heřmanic nad Labem. Naše farní
osada byla vo dnech od 8. do 10. břesna t. r. velice
šťastné. Konsli totiš r našem chrámu Páně vidpp.
Jakob Wieeer a P. Ignác Hemmelmager z covalné
známé koleje Redemptoristů « Hory Matky Boší a
Králík sv. missii. Slovatní hlasatelé slova Bošího
dokázali jseně pravdy náboženství katolického a vý
mlavnými slovy přesvědčili osadníky, jak blaze je
člověku zde a ne věčnosti, Hdili se dle víry Ješíše
Krista uložené v církvi katolické. Výsledek av. missie
byl velice skvělý. Úšnatanství na kásáních bylo zcela
uspokojivé. Ač Labe vystoupilo, ač bylo deštivo, cesta
blátivá. hrnaly se přece 8 největší radostí zástupy
= přifařených osad Heřmanic, z Běluně, s Krabčic,
s Broda a ze Slotova do farního kostela. Farníci
a napjetím nasloocbali velice výmlavným slovům ka
zatelů a horlivě brali podflu na se. missii. Osada čítá
1800 doší a z těchto příjalo 970 svaté svátosti. Zvlá
ště dojat byl každý, když líčena byla láska Rodičky
Boží k lidstva, která i náš chrám Páně si vyvolile
sa místo, kde na její přímlava, zázraky se staly a
a vroucí pobožnosti « se slzami v očích osadníci po
hlíželi na okrášlený milostný obraz a ozářený oltář
Panny Marie, doJejížto ochrany duchovní správce A
farníci odpornčení byli. Šťastný průběh av. miesie ko
ranován byl dobrým zakončením. Za gpěvu a hadby,
sa účastenství spolků přifařených obcí a obecních vý
borů so konsl průvod a ověndeným misefonárním kří
em, při jehož svěcení přes 100 drudiček a nepře
hledný dav lidatva přítomen byl. Kázaní o lásce U
křižovanóho tak mnobé erdce k setrvání a k hájení
víry katolické opevnilo. Bohu budiž dík! Naši osad
nící a potěšením vspomínají na uchvatnou výmluvnost
missionářů a na hody dachovní. Kéž nebes Pán pro
vásí důstojné Otce všade hojnou milostí Svou a je
štědrým jejich odplatilelem!

Z Ledečská. Nepatrné městečkoDolní Krá
lovice rázem etalo se prosleveným a vyniklo nad
všechna ostatní menší i větší města v okolí A čím
tof Iou tím, že tem v nedéli dne 17. t. m, o neděli
drodebné, byl konán věneček „česko-židovekých mlá
denců“, kteří v celém roce nemají vhodnějšího dne
ku pořádání věnečku nad tato neděli postní. Není
nám snámo, zda takó katolíci byli pozváním „po
otěni“, ale myslíme, že tam vytáčeli jen semi fešní
Jaitelesové a spanilé Ráchelky, a že všichni enad po
eraní katolíci měli více zřetele k posvátné době
postní, než p. Lanz, t. č. okresní i obecní starosta,
majitel zlatého záslnžného kříže a hostinský v Dol.
Kralovicích, který nejen ta židovskou moziku povolil,
ale pro pár židovských grošů i místnost k tomu pro

Bjčil. — Od nějaké doby počíná židovatvo ve zdejším
ji vždy drzeji a vyzývavěji si počípati, a kdyš

katolíci je takto ještě podporují,— pak to tady da
lehko přivedeme

Z Dašle. Spolek divadelních ochotníků sdej
ších dával v neděli dne 17. t. m, „Dva ověty.“ Kusem
tím oslavil nennavný a osvědčený nchotník p. J. Hrdý,
rolník « Prácbovic, své padesáté vystoupení na jevi
ště zdejšího divadelního upolka. Většina účínkujících
zhostila se úloh svých velice čestně, o čemž nepo
chybný důkaz podával neutuchající, bouřlivý potlesk,
jímě vybrané ob-censtvo mezi jednotlivými scónami 8
po jednáních vědy na jevo dalo Celkový úspěch toboto
nespadného kusu dokazuje neobyčejnou píli, jakou vě
novali jednotliví herci naetndování a promýšlení vých
úloh a neobyčejnou, odbornou znalost režiséra p. Dr.
L. Liebicha. Školní dítky tentokrát měly návštěvu
divadla zakázanou. Dne 24. březne b. r. pořádá ee
ve zdejším m atském sále hudební akademie za spo
laáčinkorání p t. paní B Zemánkové, choti lékaře
městského z Holic, pp. Karle Štěpánka s Máteřova a
J. Koláře z Pardubic a místního pěrecko budebního
kroužku Program jest pečlivě sestaven Těšíme ae, že
něco pěkného uslyšíme. Zdař Bůbi

Z Moravan. (Neštěstína státní dráze.) V pá
tek dne 16. t. m. měl rychlovlak kterýš vyjíždí po
třetí bodiné s Praby samá neštěstí. Před Kolínem na
razil na nádražní dutrovník, porouchal stroj tak, že
stěší dojel do Kolína, kdeš stroj měnil, tím zpozdil
se aso hodinu a toto zpozdění mélo osadné následky
v zápětí. Za Přelouči by se byl málem srazil « ná
kladním vlakem a jen neobyčejné bdělosti strojvůdce
eluší děkovati že se tak nestalo. V Mrravanech pak,
do třetice událo se veliká neštěstí. Následkem zpoz
dění rychlovlaku, vyprsaveny byly s Pardubic dva
vlaky a sice osobní ve čtvrt na šest a za ním hned
nákladní vlak ; právě tyto dva vlaky, které vždy až
po rychlíku jezdívají, pomátly hlídače nádražní zá
vory v Moravenech J. Žáka,(jenš mimochodem řečeno,
jest již starý člověk, otec sedmi dětí, ale při tom prý
socínek Červený a neznaboh), jenš maje za to, že již
ryohlovlak jest dávno pryč, nespustil nádražní
sároru, jež silnici vedoucí od Platenic do Moravan
usavírá; právě po té milnici jeli dva mladíci párem
koní, kteří táhli za sebou dva vosy, s ních prvý byl
plechtový; byli to kočí a tovaryš řezníka Houdka,
se Zalažan, Fr. Růžek a Ed. Beneš. Neustále čli vedle
vozů až před samou dráhou si sedli oba na vůza
vidouce závoru otevřenou, jeli přes trať; neš věsk
přejeli, přisopal od Dašic rychlovlak a vrazil na oba
vosy; účíuek tohoto nárasu byl strašný; oba koně
zabiti na místě, kočí Růžek nalezen jeko strašně zo
bavená mrtvola a tovaryš Beneš s plachtou vozovou
odhozen asi 6 metrů na trať, slomeno mu několik
feber, a otrpěl těškou ránu na hlavě. Na místo ne
štěstí zavolén Dašický obvod. lékař p. dr. Liebich,
jenž učiniv potřebná opatření, odvezl ibned tovaryše

noje do pražské všeobecné nemocnice, kdež za krátko
zemřel. Soudní vyšetřování jest zavedeno.

Z Pardubic. Nenítomadávno,00jemestra
tili našeho milovaného otce duchovníbo, vldp. Frant,
Sloopa. Působil v Pardubicích pouze b roků, avšsk
velice borlivě, obětavě a v kašdém obledu vzorně.
Šlechotnoudobrodinností svou, kterou všestranně osvěd

čoval, a kteráž častokráte až sa mese možnosti 62
hale, oetl se konečně sám v poměrechvoliceemutných,
tak še po zapravení výloh v době kraté nemoci, a
vydajů pohfebních, nezbylo ubohé, nyní úplně opu
štěné matce, téměř ničeho na další šivobytí. A proto,
s těchto důvodů na radu některých přátel a cti
telů jeho, podnikl apolužák zesnulého, vldp. Frant.
Langkramer, katecheta měšť. dívčích škol vFardabi
cích, obtížný a za naších rozbouřených časů, církvi
katol. a její předním mužům, tak nepřátelských prondů,
máloslibný úkol, všeobecné sbírky milodarů a laska
vých příspěvků na zřízení jeho pomníku. A hle! sbírky
tyto, obrvláště srdečnou laskavostí téměř všech bý
valých spolažáků sesnulého z Králové-Hradeckého se
mináře jimž „Pobřební vzpomínka“ zaslána byla a
vícero jiných přátel a známých, podaly krásný a za
jisté potěšitelný důkaz pravdy, že myšlenka tato po
tkala se s všeobecným souhlasem s laskavou přízní
skutkem osródčenou. Štědrá dobročinnost tato osvěd
dila, že předce ještě jest dosti četný zástup lidí dobrá
vůle, těch kteří uznávají ve erědomité a poctivé práci
získané zásluhy a je tóž ve vděčné paměti gachovati,
laskavě a ochotně přispěli. A sice: P. T. slovntný p.
J Scheller, c. k. okresní hejtman v Pardubicích 10 zl.,
JUDr. A. Formánek, starosta města Pardubic 10 zl.,
p. J. Hůbner, továrník 10 zl, p J. Macháček, mlynář
z Vejrova 10 zl. vldp. vikář Tom. Střebský v Miku
lovicích to zl., vldp. děkan A. Ulbrich 10 zl., vidp.
L. Vrzák, far. v Bystré 10 sl., dp. katecheta Langiramer
Fr. 8 zl. Po 6 sl. věnovali: P. T. p. c. k. finanční
rada Fr. Seykora, p. Fr. Bělohlávek, c. k. řed. vyšší
reáln. šk. v Kladně, p. V. Lavička, c. k. professor, p.
K. Formánek, c. k. fin. sekretář v Praze, p. L. For
mánek, c. k. soudní adjunkt v Praze, vldp. J. Sehnal,
bisk. vik. v Bějobradě, vldp. J. Očenášek, farář z Ho
říčky,— Vidp. Fr. Čermák, bisk. vik, v Ostřetíně, vldp.
Fr. Kovářík, farář v Bystrci, etpí. A Hůbnerová, choť
továrníka v Pardubicích, vidp. J.Folta, děkan v Čá
slavi, vldp. Fr. Jenček, farář a bisk. sekret. v Chota
sicích, vldp. p. A Štemberg, farář v Branné a vldp.
J. Ráček, farář v Herálci 7 koran. Po 8 zl. věnovali:
P. T. p. Leop. Štorch, c. k. řed. vyšších reáln. škol
v Pardubicích, p. E. Teplý, c. k. prof. p. J. Hruška,
doch spr. donuc. prac., pí. M. Cbladová, choť eládka,

I. Val. Svobodová, choť lékaře. Po 6 K věnovali: P.
. vláp. J. Vančara, děkan v Něm. Brodě, vldp. Eng.

Starý, bisk. sskr. a farář v Rovni, vldp. J. Kudrna,

bit: sekret, a děkan v Bělé, vldp. J. Klenka, farářv Častolovicích, vldp. Fr. Hanzl, děkan v Hradištka
u Jičína, p. J. Markalone, říd. učitel v Pardnbicích,
pí Mat. Formánková, choť starosty v Pardubicích, p.
K. Šimák, c. k. soudní tejemník. Po 4 K věnovali:
P. T. vldp. J. Matějka, farář v Čes. Třebové. dp. Fr.
Voříšek, admin, v Sesemicích, dp. J. Krajíček, kaplan,
vlep. J. Červinka, měšťan v Pardubicích, vlepí. A.
Chmelíková, vlcpí. M. Plocková, vldp. A. Marek, farář
v Rokytnici 8 u vlopí. A. Kosinová, vdova po c. k.
sem. šk. inspektora 2 K, dp. A. Kovářík, c. k. prof.
s katecheta v Jičíně 2 K. Další příspěvky věnovali
přátelé a známí z dřívějších míst blsbodárného půso
bení v Pánu zesnulého a síce: z farnosti sezemické
84 K a 2 farnosti bohdanečské 26 K 50h. I bude
nyní možno za částku tuto, která snad ještě dalšími
příspěvky, těch vzdálenějších známých, kteří o této
sbírce buď nevěděli, neb snad na uveřejnění tohoto
seznamu čekali, zvětšená bude, přiměřený pomník zří
diti. Tento bude povždy zjevně hláeati, jak přízeň a
zásluhy v Pánu zesnulého, tak i blshovolnó smýšlení
štědrých dobrodinců svrchu avedených, jímšto všem
vůbec, tím erdečnější vzdány buďtež díky, čím ochot
něji kdo podle možnosti své, k šlechetnému účelu to
mato byli přispěli.

Z Černilovského vodního družstva.
Ústřední epráva vodního družstva zdejšího konala
dne 13. března t. r. schůzi a projednávala, mimo jiné,
otázka, kterak opatřiti potřebné peněžité prostředky,
jimiž hrazen býti má částečný náklad na práce pří
pravné, a z nichž by také vyplacena byle část ho
noráře firmě „Kóbler a Ragnal“ za provedené výkony
inženýrské. Finanční komise předložila v záležitosti
této určité návrhy, které ústřední správou achváleny
a ku provedení téže komiei přikázány byly. Proje
dnávání s účastníky 18ti zanjetých obcí vykoná bo
mise finanční s ovidenční koncem března a počátkem
dubna. Výsledek vyjednávání předložen buda valné
hromadě, která za tím účelem na měsíc duben t. r.
odložena býti mna.

Njezd ochodního pomocmletva v Ko
líně uspuředá na Boší Hod velikonoční 7. dubna 1901
hromada obchod. příračí při obchod. gremiu v Kolíně.
O půl 11. b. dopol. bude veřejná uchůzs ve dvoraně
„Sokolog“ s následajícím programem: 1.) Upravení
doby pracovní v obchodech. 3.) Nedělní a uváteční
klid. 3. Obchodní školství. 4.) Volnénávrby.— Přiblášky
řečníků a volné návrby přijímá představenstvo hro
mady do 2v. března t. r.

Různé zprávy.
Odborná česká lHteratara. Jak„Hlídka“

píše prodalo ao Seydlerovy výtečné theoretické fyeiky
jen 40 až 50 výtisků. Prof. Rayman vydal theoretický
výkled cakrovarnictví, lihovaretví a pivovarství 8
bylo 68 výtisku rozprodáno. Časopis„Coské knihovní
ctrí“ těš přestano vycházeti. neboť mél celkem 68
odběratelů. Za to však krvavé romány mají odběra
telů dost.

Zajimavé pohledmice. Národ.katolická

jednota na Smíchově vydala serií saimavích pohledpic, ne nichž jsou znázorněny některé dějez pašio
vých her, které se na Smíchově záslahou vldp TMC.
Paaly-bo pořádaly. Pohlednice ty svláště by ae ho
dily katol. spolkům, kde by enad mohly padiové hry

poťádati, neboť opia na poblednicích znázorněnébyly by dobrou pomůckou každému pořadateli před
starení. — Odpor me pohlednice jvřelejí

Opětnovástrana v
utvořil se komitét pro zalofení neodrislé strany če
ského dělnictva. Opravdu, to „dělání nových atran“

co nejvřeleji

v Čechách vešlo příliš do mody. — A pak sevolá po
„svornosti.“

. Ne Busi nadšeně slavili, 40letou pemátku
zrušení novolniotví. V semích západních oslavíme
brsy pemátku savedení kapitalistického otroctví rol
níků i dělníků.

Lite plva má 24 gramy alkoholu. V půllitra piva je 15 gramů výšivných látek, to je tolik,
jako kousek chleba na dvakrát do úst. Je

Vodní dráhy v Rakonekm, kterémají
býti zřízeny ku rozkvětu průmyslu s obchodu budou
vyšadovat náklada 770 mil. K. Nejdůležitějšímjeví se
býti spojení Dunaje s Vltavou, regalace Vitary a
spojení Dunaje s Labem.

Obchod s živým masem. Z Haličedo
chásí každou chvilku zpráva, še 60 ztratila mladá
dívka; dle všeho jde tu o únos aneb ozavlečení
dívky na trb e živým masem.

Prot! šměrovačkám. V Berlíněkonal
dámský klub veřejnou schůzi, na které slečna Irena
Wattorá ohnivě mluvila proti šněrovačkám: Schůze
byla velmi bouřlivá.

Drahé domtníky. Aoglickýkrál Edrard
jest silným kuřákem. Doutníky pro něho se vy
rábí v jedné továrně zvlášť. a sice latí sa 1000
kusů 7000 marek, tedy za jeden doutník asi 8 K 30
halířů našich peněz. Doutníky ty mají délku 7 palců.
Jak vidno, má anglický král mnoho potřeb pro svou
osobu.

"Cržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne16. března 1901. 1 hl.

přenicé k 1360—1820 žito k 13:00—1260, ječmens
k 9-60—10:0.0 oves k 5-40—600, proso k 910—10*00
vikve k 13:00—14:00, hrachu k 16:00—19'00, jéhly k
19-00-—0000, krap 16-50—41-00, bramhorů k %60—280,

jetelového semínka červeného k 64-00—88"00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00%00,máku k 2700,
olejky k 00:00—00'00, lněného semene k 14-00—2800
100 kg. žitných otrab k 1250, pšenič. otrub k 1200,
1 kg. másla k 1:60—208, 1 bg. sádlo vepřového k
1-60—1-76, tvarohu k 0-48—0'83, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 000—0'00, jeden hekt. cibale k 6:00
jedna kopa drobné zeleniny k 1'20—4'00

Listárna redakoe.
Sopoty, Chrudim, Hněvčeves Nový Bydžov.

Odloženo do příštího čísla.

H-—e. Srdečné díky; — prvý článekjest poně
kud zastaralý — druhý však svým časem ponšijeme.

Česká industrie!

snámé výtečné jakosti 80-82 om. šir.
28 m. zvláště jemné al. 650 23 m. snač. Pojizeřísl. 6 —
98 m. silné al. 550 23 m. jemné al. 5 —
28 m. gradlu8690 cm.zl. 6:60 23 m. gradl. damašk. 86-90
1 m. prostěradla beze švu zl. 7-40

145 cm. 48 kr. 1 m. barchetu tišt. 60 cm.
1 m. sypky I ve 4 barvách 4 kr.

90 cm. 32 kr. 1 m. barcheta hněd. 60 cm.
1 m. sypky I ve 4 barvách 22 kr.

120 cm. 42 kr. 1 m. barchetu červ. 60 cm.
1 m. grisetu 64 cm. za 24, 80 a 82 kr.

26, 28 kr. 1 m. fille H 420 kr.
1 m. kanafasu 100 cm. 36 kr. 1 m. oxfordu 28 kr.
1 m. kanafasu 117 cm. 42 kr. 1 m. zefiru 80 kr.
1 m. lnón. damašku 90 cm. 1 m modrého plátna 45 kr.

52 kr. 1 m. ručníky 20 a 22 kr,
1. m. Iněn. damaš. 120 cm. 1 kus rněníka 110-56022 kr,

76 kr. 1 kus utěřek 66-65 16 kr.

1 tucet šátků 76, 84, 88 kr., 125 zl., 156 sl., 160 zl.,
240 zl.

Ubrusy, ubrousky, ručníky lněné damaškové,
ponožky, punčochy atd. nabízí a při zakázce přes

5 sl. franko dobírkou zasílé

První českámeohanická tkalcovna na zboži
lněné a bavlněné

Bratří Hamáčkové v Semilech.
Vzorky zdarma a franko.

Jan Horák,
soukenik 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.



E Oltářa
6 m. vysoký, 280 m. široký, 6 5 sochami velmi
bohatě řezaný, k jebož dodání následkem úmrtí
nedošlo, jeat pod výrobní eenou velmi levně na
prodej. Oltář možno si u níže uvedené firmyhlédnouti.W oltářezašlosoIhnedma
P ukázio fauke — Bližšíu firmy

Josef Krejčík,
uměl. závod sochařský a řezbářský v Praze. mezzanin.

Bubna612-VII.Beloredihotřída. OXXOOOK
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0

MUDr. L. Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA, ye
Jungmanova třida. Široká ulice č.12

A

č KONKURS. :
Vzdáním so dosavadního účetního, jenž jmenován byl do městské spořitelny ve |$

Vyškově, obsadí se u naší záložny místo 7
ď. NY Ppa účetního, U Š

který současně pokladou vésti má. — S místem tímto, jež obsadí se na vzájemnou Čtvrt- .
letní výpověď, spojeno je služné 2400K se třemi kviokvenálkami po 200 K, jakož i nárok a
ua pensi dle norem o nichž se právě pracoje; zvolený je povinnon položiti kauci služnému [€£
rovnou. Žadateli prokázati jest znalost svou v účetnictví vysvědčeními,že8 dobrým prospěchem |%
odbyl některou z českých škol obrhodních a že po delší dobu v peněžním ústavě činným |%
byl u v něm 86 osvědčil. U

Žádosti s dokladem o stáří žadatelově, podány buďtež s vysvědčeními původními |>“
neb řádně ověřenými do 15. dubna t. r. podepsanému starostovi. č

Nastoupení nejdéle do 15. června t. r. M. , ©
Ze záložny v Hradei Králové, <

dne 14. března 1901. A
. Jar. Červený, starosta. =

DCD AGEM AVA AAA A ABAK)atBBOBOB)
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UTPEPREERTUGLUELUCCLP00Pro memoria.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, polovoskové, hladkéi kráslené,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, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XEKI. vyznamenaná firma:Er. Sezernský,
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 mazadel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a bospodářství. Továrna na

prac. mydls a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejův Mladé Boleslavi.

69sr

rok,nebzahotovése
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Jan Kryšpin,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29

nové blíže Malého náměstí ádEnešesti.
p PTS

72 A :

(C 3) í(J.SD zzpovnoná
[S 2% : | odborný umělacký závod

Ú KV s pro7 malbuokenkostelních
aNnýjj AMUDKETMOD

A | ",

| přes 60 roků na Malém
„ | pod loobím) doporučuje se

ku dodání okem chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelešnými rámy, st

těmi 4 vsastním.

Vodkeré rozpočty, skizsy i odborné
rada bozplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PEB- Nesčetná veřejná i písemná pochralná uznání. “Ojij

Založeno roku 18386.

TETETLE LTL ETL UPA

Ignáce Neškudlá Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Reškudly, [aráře re Výprachticích)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenetva
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

nědeo bkvk DE

pěn.

PETE67-3.150860bbonývýrn)
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Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Bychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

P tronátním úředům

pro malby ohrámů a po
zlacování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobizen v barvách ikresle
ných, dle zaslavých malých podobisen,

za jichž správné provedení so ručí.
Ceny co nejmírnější. 200

Plány na mslby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích 4 přílože

nými rozpočty.
NRARRRNANNNNNNNNNNYuxxxxxxxxxxxsxxx„4x
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Příležitostné dary. |

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadce
v FHradoi ECrálové

sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučaje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, etříbrných 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—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun. č8KeIIOUSIE ča
výborné se emyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, 20—80 al. Violy, )šš
čela, basy, cítery, flétny, klarinety a t. d. velice levné; na př.: koncertní citera jseš
v pouzdře od 7 zl. flétna z grenadil. dřeva 10 klapek s nov. stříbra 12 al., klarinet w
z grenadil. dřeva 14 klapek Fis brejle z nov. stříbra 19 sl, pouzdro na housle (Vaší

190 zl., smyčce od 45 kr. do 16 zl. (Veo
Ú„N

=G

značeno. x . , , ja
Son Dnnoonně, shobonjí14 Jan Čermák v Hradci Králové, a

“ my-vš . zaleva6 ceny.- velkénáměstíčis.135. oaréskvostyse kupujíavyměňují. “ =, 2588 -E i——————"| NY ěJŠceny-Ae
Největší česká ©.a k. dvorní v

: ©

: továrna na ě
8 88
©8 PIAXRA A PIAXADRIRA E
š Am

»

*| Antonin Petrof Hradec Králové.|



Výrobky dokonalé.
. Celé garnitury. Pérovky.

u Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky.

chrámových oken.
Ochranná známka: kotva

LINIMENT. CAPO.COMP.
z Rlehirovylttárny vPraze

uznává Be všeobecně za ré, bo
losti utičující mazási; za 80h., kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

Při kupování tohoto všude oblíbeného
domácího prostředku přijmi jen pů
vodní lábve v krabici 8 00 ou
známkou „kotvou“ z Rlobtrovy lékárny,
i budoš míti jistotu, žes obdržel pří

pravek původní.
Richtrova lékárna

u zlatého Iva
AÍ v Praze, I Elidělna třída 5. JAN

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
ficích 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

levná, jakost výborná.

AntonínSucharda, |
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporačaje :e ku uho:ovení oltářů, Božich hrobů
a veškerých potřeb umění elrkevního; též zhoto
voje sochy světců ze dřeva i s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravuje,

poslacuje a polychromaje.Za výrobkyvlastnídílnyručí, jakoži za řádnon práci při cemách nejmír
nějších. 8 úctou roškorou

Antonín Sucharda.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízí

"V

František Jironě
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.
O.,
Do Kutné Hory a okoli.

Ku sv. biřmování
doporučuje velectěnému obecenstvu kutnohorskému
i vůkolnímu svůj velký sklad látek hedvábných,
vlněných i pracích na dámské i pánské obleky,
dámehé žakety a limce (peleriny), děteké žaketky,
hedvábné a vlněné šátky a šály, slunečníky a
deštníky jakož i veškeré zboží do oboru střizného

spadající křesťanský a modní závod

E. Keist,
Kutná Hora, náměstí č. 99.

Nejlevnější ceny.

Mečšníroucha, pluvialy,
koberce oltářní, příkrovy, alby,
cifikaly, ciboře, svícny, lampy oltářní,

dalmatiky, vela,

v ohni 10 sl, - 3 krát v obni 13 sl.,

* Pro chndé neb filiální ko
SPEGIALITA: stolyzasílámB mešních
rouch s příslušenstvím barvybílé,čer.
vené, fialové, černé a zelené, celé £ hedváb
ných damašků, clacé slatými neb hedvábnými
portami, římského střihu. 5 kusů v celkn
sa 69 zl.

monstrance, kalichy, pa
kři

4 krás v ohni 20 zl i ostatních nádob

SPECIALITA: Pro méně majetné kostely
————=————aasílém: 1 úplný para
meat t.j 1 kasule, 2 dalmatíky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, celé z hedvábného
damašku, clacó zlatými neb hedvábnými por
tami, římského střibu v ceně 75 zl.

33 Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810. LEs JOSEF NEŠKUDLA,|:
3'B c. a k. dvornídodavateletví . E
kk v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Cechy). B

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasířvChrudimi

svůj hojně zásobený eklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zincené a stříbřené začte ručí.
Vlastof výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovnslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou so již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval
nými přípísy P. T. zákazníků a odporučuje 8e te k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

DOC

LUDVÍK NEJEDLÝ,
dekorační malíř

v Novém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odpornčnje svůj atelier k provedení všechdekorativních

malel“ kostelů ©
při trvanlivé malířeké technice.

Provádím malby od jednodachého až do
oměleckéhoepracování, restanrují staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lají obrazy nové.

Návrhy ve slobu stavby kostela 8e na po
žádiní ochotně vypracují a rozpočty předloží.

XOOOOOOOUXXIX

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské
chorvatské výstavě v Zábřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
zs vystavené varbany na Národop. čoskoslovanské výst.
v kraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nej.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdiv: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k krajského sondu na

Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

varhan a harmonií

M Jana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchdonstávco
ide | nejdůkladnějia v cenáchnejmírněj
V MOŘÍ dich a opravy a přestavb

P varhan provede zu uejmírnějšíc
dodmínek,

"i všech soustav pron harmonia kostely,školya
"salony v nejlepšímprovedení8pě
E tileton zárukou u za ceny mírné.

cká harmonia (Gottage
Organe) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednéjšími ce
nami vyzpamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

Jeho Biako
perament bílý. Nalé

Cbrast. Jan Kobr, dékan

X

Josef Štěpán,
: závod pozlacovačskýv ParJubjcíchopravuje jakoš 6 nově staví

oltáře, kazatelny, všeho drnhu cochy a veškeré
do oboru toho spadající práce v usjmodernějším

provedení a v cenách velmi levných.
ocUUUvUUwUUUwuweuwww

Stavební truhlářství.



E v HradciKrálové.
98 dý 'o ZÁ =

a veškeré přečetné a tklivé projevy upřímné účasti kterých se nám
dostaloza ní úmrtí miláčkanašeho

Aloisia Košťála,
vyslovujeme všem přátelům a suámým, zejména váženému panu Dru. Spitszmerovi

| za pečlivé ošetřování, všem milým hostům, kteří po čas nemoci našeho drahého syna
navštěvovalí a nám útěchou byli, dále veledůstojnému dachovenstvu, panu Em.

Fialovi, slavnému sboru učitelekémuobecnéškoly zdejšídž i spolužákůmdrahéhozesnulého, slavnému spolku hostinských, slavnému spolku číšníků, spanilým drůžičkám
a mládencům, váženému p. Jos. Javůrkoví, předsedovi apolkn číšniků za jeho
nevšední ochotu kterou nám- při vypravení pobřbu byl nápomocen, váženému pánu
H. Richtrovi majiteli pohřeb,ústavu za pečlivé vypravení pohřbu jakož i panu
J. Kudrnovekémum, zřízenci pohřebního ústavu a vůbec všem, kteří sb pohřbu
zůčastnili a souetrastné. projevy a věnce nám zaslali

3 hluboce cítěný oroucí dík a upřímné »Zaplať Bahr.
Zejisté že tato obětavost a upřímné projevy přátelatví kterých Be nám

dostalo přispěly nemálo ku zmírnění našeho bolu, který nad ztrátou milého našeho
syna u nás zavládnul.

V Hradel Králové, 18. března1901.
Jménem truchlící rodiny:

Bohumil Košťál, hostinský.
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V,Vacek,
závod

školkáteký
v Pamět

níku
u Chlumce

nebizí pro zima! a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
© krsky, sazenice pro živé

Bom křovinyozdob. koniferyivokéstromy pro stromořadí,
pláňata atd. Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny.Výborné
zboží. Paučný cenník zdarma.OCELJELIETA

První Králohradecký

BAZAR ČUPR.'
Zboží modní, galanterní a ozdobné

pro pány a dámy.

Příprav ro švadlen jako: Vkusnékrajky,krajkovéa vyšívanélátky,stuhy, podsazení, opašnice, muslín, tangeb, orgentip,
tkanice mohbérovéa kartáčkové k sukním, kostice a náhrady za kostica, dutinky atd. ©

o)

(
© Zástěrky, krajkové záclony.

i sč ň pásy, slonníky, spony. rakavice, punčooby, dámeké kra
Ne novější blůzk ! vaty. — Moderní Šněrovačky osvědčenéfagony

J
(

C. k. státní medailí vyznamenaná

fkbo první moravská vyroba věžních hodin

F) FA, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8

7 vyrábía dodává
h věšové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho

"letou zárukou v dokonalé jakosti.
Hozpočty sdarma.

v každé velikosti, též dle míry Be rychle a levně vyřizají.

EB“ Vkusné dětské oblečky, šatičky a střevíčky."jj

Pro pán + Prádlo bílé, barevné, trikové, taristické pásy a bedvábné šerpy, hole,Ero pany. deštníky.Nejmovější nákrčníky. Knofilkydo manžeta nápr
Senek, kožené tobolky a brašny, pouzdra na doutníky a visitky, šle, patentní věšáky
na Šaty, střevíce s gumovou a koženou podrážkou.

Pro pány oyklisty: Sveatery,štalpny, punčochy,spojky na kalhotyatd.

© Celoroční výstava hraček a dárků G
ku každé příležitosti se hodící.

Zvláště pro dobu vánoční a velikonoční, dárky k sv. biřmování,k poutím
atd. — vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje

« | František Čupr v Hradci Králové, *
v Klicperově ulici proti kavárně pana Fialy.

Pánům studujícím 6“/, srášky.

KLOBOUKY
plstěné i vlněné v nejmodernějších [S
formách a barvách, panské, chla- fi
pecké i děcképro jarní a letní [Si

období, "8

KLOBOUKY
slaměné nejjemnější i nejlevnější |

v nejrozmanitějším provedení,

KLOBOUKY
lodenové, zaručené jakosti, ručně |$
vyráběnépro pány lesní, správce atd.|

Čepice, domácí trepky (Mikado)

má vždy v nejhojnějším výběru na skladě |

Jos. Dvořáček,

(nan rony.
Z příčiny zrušení velkého dílu školky

prodá více tisíc jabloní, hrušek a třešní
v ceně zvláště velmi levné Josef Kulíř,
ředitel měšťanské dívčí školy v Hradci
Králové.

Stavební sajsona.

Vápno
bílé podolské, hydraulické jakož i
kufsteinské, sádru štukateurskou,
Ia. portlanský cement zaručené jak
kosti, kameninové a | cementové
roury, šamotové cihly, rákosové ro
hože na stropy a jiné stavební po

Podnikatelství veškerých
betonových prací.a rabicových stěn

vlastní konstrukce.
Královéhradecká továrna cemento
vých výrobků, strojní výroba ráko

sových dek a stavební potřeby

Josef Manych
v Hradci Králové.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
boteln Měrkur.

UaF Cenníky na požádáni franko. “P'
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Kočičky.

Co všecko připomíná mi toto jediné
slůvko! Nejprv vynucuje upomínku na leta
dávno již minulého dětství. Chodil jsem do
Školy ještě za starých zákonů školských, za
dob, za kterých náboženství nebylo jen na
papíře — na vysvědčeních — na prvém místě,
sle skutečné a opravdu, anot náboženství pro
nikalo veškeré učení a i srdce naše. Za dob
těch se té nynější popelce, která mnohde ve
škole jen překáží a jako na vystrkově jest,
tomu náboženství věnovalo trochu více času
ve škole, než nyní. A proto zbyla taky nějaká
ta půlhodina na čtení evanjelia ve Škole, a
ovšem na přiměřené povzbuzení dětí ke vňe
mu dobrému a ušlechtilému na základě toho,
00 čteno bylo. Ať jsme i my tenkráto všelicoš
ukutili, co nelibost „pana kantora“ vzbudilo,
přece se mi zdá, že jsme ještě — v celku —
dětinnější a vůbec dále dětmi byli, než mlá
dež nynější. Ale nejen děti, nýbrž i všecken
lid byl i při těch všelijakých vadách svých
dětinnější. Jedním toho důkazem jest malič
kost, a přece pamětihoduá maličkost.

V českých školních a rodinných knibách
— výňatky evangelií dle roku církevního ob
sahujících — četli jsme n. p. „Na neděli květ
nou při avěcení kočiček.“ Nyní se to zdá příliš
dětinské,a nahraženojest to slovem„ratolestí“ ;
ale jak pravím, dětinná mysli vzdělanců toho
byla příčinou, že jeme my četli: Při avěcení ko
čiček, ano že i v kostele kněz tak veřejně čítal.

Nemajíce totiž, neřkuli zelených palem,
nýbrž ani zelenajících ae již ratolestí pro prů
vod květné neděle, beřeme k tomu aspoň to,
eo již máme, proutky s květy, jichž povrch
podoben jest srsti „kočiček“. Ještě název ten
úplně sice z úst lida nevymizel,ale přecejen,
jak je patrno, nelíbí se pokročilému věku na
čemu. Jest však otázka, zdali nevede 80 ná
rodu lépe, dokud je dětinný, než když „pře
moudřel“. Pomůckouk rozluštění této otázky—
neprávě milou — mohlo by snad býti, co i v
dosti svobodomyslných listech čítáme, že ne
máme žádné mládeže více, anebo nářek na to,
jak — obzvláštěmezivzdělanějšími—je nouze
ojinocha v pravém toho slova smyslu. Je jich
prý mnoho, kteří ee dělají odpornými a směš
nými svou předčasnou mažností, která všemu
na světě rozaměti chce a s chmýřím pod no
sem muže dělá. Že i leckterá — panna Be už
nesmíříkati—slečnapřílišrozumnoua směšně
rozšafnou sv dělá, slýchávám taky naříkati.
Schází nám tedy ta milá dětinnost. A proč?
— Zdá se mi, že ovangeliam uúdržaje zdravou
a prospěšnou dětinnost národů. Spousta pak
náboženská ovangeliem pobrdající působí, že
národové přezrávají, Přezralé ovoce nazývá lid
náš „hniličkami“; a hodí se to velice dobře
k této úvaze. Neboť vekutku, kde není v roz
umu, v srdci evangelia, tam je mnoho mravní
bniloby v národech, tam json — třebas i na
pohled ublazení — přemnozí, jejichž mravní
síla a povaha nejlépe se naznačuje slovem —
hnilička, Jak mnoho máme my Čechové bni
liček, ještě jsem nezpočítal.

„ Ale kam jsem to přišel? Od kočiček k
bniličkám. Odchýlení se od vlastní věci, o které
ee mlavití nebo psáti má, jest chybou. Proto
spěchám, abych chybu tu napravil a vracím 86
— ku kočičkám. Slovo to mi totiž za druhé
připomíná to, co vlastně naznačuje, totiž to
uvířátko, které se tak jmenoje.

. Není nic milejšího než kočička, kotátko.
Viděti u. p. dvě koťátka, jak ei epolu hrají,
jek ee potýkají, bývá velmi milou zábavou.
„Jako kluci, když ee žertem porážejí a válejí“,
tak jsou ta koťata, pravil kdosi. Přemýšlel
jsem o tom a podle své „klerikální“ zabead
úěnosti shledal jsem, že i ta kočička malá,
anebo již dospělá mně blásají — Boha. Kdo
jest ten, který je takové obratnosti a chytro
sti naučil? Kdo jest teu, který každému zvířeti
dal takové pudy, jakých potřebnjí k tomu,
k čemu jsou? Kdo dal n. p., jak jsern to schvál
ně pozoroval, kočce ten pud, že měří bystře

V Hradci Králové, dne 30. března 1901. |

očima vzdálenost jedaoho místa od drahého,
má li tarn doskočiti. Nestane se jí, co se při
hodí tvoru rozamnému, ba již Študovanéma.
Když jsme byli malými Študentíky, přeskako
vali jsme příkopy a strouby. Měl-li se skok
podařiti, muselo i vám oko pověděti, zdali je
možno tu šířku přeletěti. Ale moohý neměřil,
a bác k naší veliké radosti a za všeobecného
jásotu žblunk do prostřed strouhy. To se koč
ce nestane. Ona si vzdálenost vyměří a jen
tenkráte se ke skoku odhodlá, když jí to pud
její poví, že jest tmožno přeskočiti. Pozoroval
jsem to v jednom venkovském stavení, jak
kočka z pece na kamna, ač mezi tím prázdno
bylo, velice obratně skočila, dříve však očima
vzdálenost změřila. Kdo jest ten, který ji to
muto měřictví vyučil? Jest tu pro nezkažený
a nepředpojatý rozum vidět, že Původce vše
ho tvorstva, Bytost sebevědomé, rozumem 8
moudrostí opatřená, tak učinil. A napadá mi
ještě jeden případ. Kočička můžeš zdvihnout
do výše a hřbetem dolů pustit. Ale ona ne
hned ve výši, to by ji neprospělo, ale nad
samou zomí v nejpřihodnější vzdálenosti po
jednou se obrátí hřbetem vzhůru, nohama do
lů, a neublíží si. Uteče pak, jakoby nic, kdy
bys ji i s věže shodil. Kdo to kotěti pověděl?
Nikde to nevidělo, nikdo ho tomu neučil. Kdo
obzvláště mu pověděl, že ge nemá hned ve
výši obrátit — to by neprospělo — nýbrž až
nad sumou zemí? Jest pravda, že každý i nej
nepatrnější tvor hlásá Stvořitele, Boha jako
osobu.

Ale kočičky i kočky mají taky šeredné
vlastnosti. V jednom duchovním domě —bylo
to právě tam, kde jsem 8 koťátkem dělal
zkoušku, že vždy padne na nožky — říkali
kočičce „jidášek,“ Dobré to pojmenování. Má
„kočička“ zajisté tu vlastnost, že 8e nechá

Škrábne a třebas i do tváře. I v tom vidí
křesťanský jeden přírodopisec úmysl Boží.
Zvíře nemajíc mravního zákona, hříchu, ani zá
sluhy, ani ctnosti nemá; ale Šerednými v našem
smysla vlastnostmi zvířat vyučuje nás Bůh
názorem a jako na obraze, jak ohavné jsou
nepravosti. V tomto případě učíme 8e znáti,
jak ošklivé je jidášství, faleš, zráda, obzvláště
kočičí jidášetví, kteréž se lísá a hladí, a po
straně škrábe.

Nejvíce jidášství na světě zakouší kato
licismus. Jak mnozí se dělají jeho přátely,
vždyť že oni jsou katolíky, duchovenstva že
jsou ctiteli, k osobám katolíků bývají samý
úsměv a pozdrav, ale jak mnohá taková lísa
vá kočička — je jidášek. A není to jen v ma
lém. I mnohý stát je k církvi samá zdvořilost,
poklona a úslažnost — ale kdo to zná, myslí
ei: Kočička, jidášek.

Taky český národ měl už několikráte

p poznatitakovoukočičku,jidáška.d mnoha let ta vídeňská politika, když něco
potřebuje, bladí a lísá se k národu našemu,
že je to prý národ pokročilý, vzdělaný, že ho
nikdo potlačovati nechce, že mu jebo rozkvět
přeje, a za chvilku škrábne. Nejlepší politikon
národa našeho musí tedy býti, 8 velikou dů
slednosti míti ta kočičku za jidáška. Wolf a
jeho sbor na říšské radě je Wolf, vlk. Cení
na nás zaby a chce je v tělo naše zatnout a
trhat, ale není kočičkou. S ním víme, načem
Jsme. S jidáškem však jeme v největším ne
bezpečí, když se k nám lísá a když bychom
ho chtěli — hladiti.

Jedna pak ještě věc jest pozoruhodná.
Nevím, mámli to uapsati. Staré dámy — nej
více prý slečny — milují kočičky. To je mi
tajemstvím. Právě mnohá taková pozuala, ja
kým jidáškem je ten svět. V té tragedii o ry
tíři Šofoupisovi a princezně Mordulíně to je
zcela jinak. Tu Mefistofelem o ženicha připra
vená princezna praví: Adié, světe falešný, již
se s tebou loačím. Má jediná útěcha je paklí
ček utrejchal Takovou trachlohru hrají nyní
8 národem českým jistí pánové, kteří rabíny
milují, ale katolickou církev nenávidí. Ti pá
nové a již i přemoozí študenti jimi svedení
chtí, aby národ český nedbal na svou národ

" Ročmk VII.Imserty se počítají levně.
Odmovavychásí v pátek v poledne.

nost, aby si hleděl jen prospěchu hmotného
atd. — to jest asi tolik jako ta Mordulína,
když „vyblízla utrojch“ a umřela, uačež opona
spadla. Ten utrejch my katolíci národa české
mu nepodáme nikdy, ale oto usilujeme, aby
Be snad nestal starou dámou, která na konec
se spřátelí i s kočičkou. Nel O to pracovati
budeme, aby národ obnovil svou mladistvou

BOK
Dopis z Prahy.

V Praze, 27. března.

(Pověsti o cestě J. V. císaře a krále do Čech. —
Anonymní dotazník medikům.)

Nedávno v novinách rozšířená zpráva 0
tom, že J. V. císař a král zavítá při příleži
tosti odevzdávání k obecnému užívání nového,
na místě řetězového postaveného kamenného
mostu do Praby, stále se zde udržuje. Ze
žádné antoritativní strany nebyla zpráva ta
nijak vyvrácena,. ačkoliv doposud ani podro.
bnosti, pokud se týče dohotovení nového mo
sta, nejsou přesně určeny a mluví se jenom
o měsíci květnu nebo červnu. Proto sluší až
do podání zpráv určitějších čísti tu a tam
kmitající se zprávy o návštěvě Prahy země
pánem 8 jistou reservou. Že návštěva ta stane
se skutkem, nebylo úředně ani potvrzeno, ani
vyvráceno.

O tom není ovšem žádné pochybnosti, že
by matička Praha i celý český národ vítaly

a radostně.
Některé časopisy, jež tuto návštěva před

povídají a avisají, dokonce napovídají, že
uskutečnění zeměpánovy cesty do Prahy bylo
by váhy a důležitosti politické a sice zname
nalo by nejblahovolnější stanovisko mocnářovo
k záležitostem českým a k jejich rozvoji.
V této, pro český národ těžké době, kdy za
hraniční agenti stávajícími poměry u nás

římo lomcují, dosavádní pořádek a stav 0
hrožujíce, znamenala by cesta panovníkova do
Prahy vážný pokyn a napomenutí jistým dů
ležitým činitelům, kteří za nynějších agitačních
prošáckých vpádů do Čech před nezvanými
sem hosty zrovna tak, lze říci mizí, jak se
dělo r. 1866.

Tato chování ae jistých činitelů na nej
vyšších místech nese se za dnešních dnů 6 pa
trnou nelibostí, čehož nepochybným dokladem
jest, že sám J. V. na plesu města Vídně ra
dního Havránka okázale česky oslovil a česky
8 ním rozmloaval, čímž bylo dutklivě nazna
čeno, že rozhodující osobnosti přecházejí přes
národnostní Štvanice, jež z jisté strany z po
litických důvodů jsou živeny a pěstovány,
k denníma pořádku práva a spravedlivoati.

Toho popříti nelze, že vážnost českého
jazyka zu poslední doby s kvadratickou ry
chlostí jako 8 výše padající těleso se šíří a
proto ze strany české třeba na jistý pochopi
telný odpor proti tomu, jemuž pomáhá i za
hraniční politika, pohlížeti rovněž mondře a
střízlivě politicky a dle toho nutno jednati.
Pochopení to začíná dnes zejmena v Praze
pronikati, tak že zde domácí politické kej
kliřství, rozčilující zejmena mládež kukátkem,
do něhož dle roční doby oastrkovány Has,
Bílá Hora, španělská iukvisice, Jiří z Podě
brad, francouzská revolnce, ženský papež,po
zbývá přitažlivosti.

Klidnému, bedlivému pozorovati se hlavně
nynější mládež, ve své většině jeví míti mno
hem větší emysl pro ideály, než-li pro fanta
sie, jež po leta rozněcovaly všelijaké bludičky
na rozmanitých bahniskách, v nichž ohromné
procento mládeže ještě nedávno utonulo. Tobo
dnes není, mládež střízlivě a věcně v před
pohlíží, svou badoncnost spatřaje v zítřku,
k němuž horlivě pracuje. Proto také jest



v Praze i obrut ve smýšlení širokých mas pa
trný. Smýšlení to jest daleko věcnější, než-li
bývalo dříve a slaší míti jen poněkud trpěli
vost s dožijeme ee radostných zjevů, kdy
český lid s inteligencí v čele nzná, že fanta
stický liberalismus připravoval ho jenom o
to, co bylo vlastně předním podkladem jeho
života a života jeho předků.

Za takových poměrů znamenala by náv
štěva J. V, císaře a krále v Praze a v Čechách
veliké poslání pokoje a míra, 8 nimiž by jeho
osobu obyvatelstvo království Českého ra
dostně a svorně vítalo a kterémužto uklidnění
by potom pro budoucí čas zajisté do velké
míry uvyklo. Proto by zajisté že každého vla
stimila nanejvýš těšilo, kdyby se nyní šířené
a udržované zprávy o cestě zeměpánově do
Čech a do Prahy jako skutečnost potvrdily.

„

Letos má se v Praze konati třetí zjezd
lékařů a přírodozpytců. A tu jistá anonymní
frakce dorůstající prý lékařské omladiny chtěla

ři tom spolubůsobiti opatřením jistých dat,o
jejichž udání komitét její žádal hlavně mediky
rozesláním dotazníku, který musí každý roz
vážný a elašný muž pokládati za zasýlate
lovu nestydatost a za urážení své osoby.

Na otázky, ve slušné společnosti napro
sto nepřípustné a nezpůsobně naivní jež do
tazník ten obsahuje, „Katolické Listy“ pouká
zaly v úvodním svém článku způsobem dotaz
níku toho zcela hodným. Do té chvíle, ač byl
po straně napořád odsuzován a zamítán, ne
odvážil se proti němu veřejně vystoupiti nikdo.
Jakmile však jmenovaný denník pronesl o něm
své mínění, najednou nikdo o něm nechce sly
šeti a kde kdo každy od sebe- všecku zodpo
vědnost nebo spolupůsobení při něm nejroz
hodněji odmítá. Tím stal se z počátku podle
našich poměrů „vážně braný“ dotazník ten ak
tem nanejvýš komickým a ubohým.

Nelze nám reprodukovati hnusných jeho
otázek, neboť táže-li se ku př. studenta, „ob
cuje-li tělesně s paničkami,“ postačí každému,
aby si o něm učinil příslušný úsudek. Avšak
nejsme proto, aby jenom tak milosrdně uložen
byl tiše jako pikantní episodka ad akta, nýbrž
máme za to, že by bylo zajímavo zvěděti ctěná
jména vážených jeho autorů, mezi nimiž byly
prý i konečně dosti závažné osobnosti, jímž
se podobná působnost jenom tak lehce promí
jeti nemá a jež by se měly z toho zodpovídati
a vysvětliti, čeho vlastně dotazníkovou akcí
chtěly doctliti,

Dotazníky ty dostaly se také pochopi
telně do krahů studentských, v nichž obsahem
svým nanejvýš neblaze působí a proto ve vy
dání jeho spočívá také značná míra nemužné
— nesvědomitosti.SS

Drobná obrana.
Zpověď je mezkasila. Po berlínském

židovském bankéři Sternbergovi, jenž zprznil
celou řada nedospělých dětí. vynořil se na

FEUILLETON.©
Abba.)

Napsal Dragutin J, Llijč,

Smutně zapadá slunce na jeruzalemské stráně,
pozlacuje posledními paprsky vrch hory »Pohor=
šení,« jež se ponuře vypíná nad údolím cedrou
ským, a němě vzhlíží k cimbuří tvrze Antiochovy,
nad níž tetelí se poslední červánky západu.

Večerní soumrak pokrývá kopce a údolí, zá
dumčivě se pouští na staré hroby Josafatu a Ave
salomu a odtamtud i na opuštěnou zahradu Get
semanskou. V zpustlém přízemním domku, jenž
probleskuje ze skupiny několika věkovitých cedrů,
jež svými rozsochatými větvemi takřka pokrývají
rovný krov, bylo onoho večera pusto. Nikde ne
bylo pozorovatí živé duše,

Ten osamělý, uprostřed cedrových a olivo
vých stromů stojící domek a dřevěnými okenicemi
na nízkém okénku hleděl němě přes potok Cedron
na pošmurné hradby Jeruzalemské a na »Zlatou
brápu«vedoucína Morii.Smutnétichoa samotu,
jež panuje nad zabradou olivetskou, jen tu a tam
přeruší zatřepetání křídloma a slabé zapípnutí
ptáčete, jež se uchýlilo v busté větvoví k noční
mu odpočinku, nebo zavytí byen, jež se rozléhá
mezi rozházenými kameny náhrobními, bělajícími
se jako sněžné labuti kolem +Zlaté brány«,

V té době bývají již všecky vchody do
města uzavřeny, a římská stráž pod kulatými
helmicemi opírajíc se o dlouhá kopí stojí před
uzavřenými branami a bdí, aby nikdo doprvního
úsvitu do města nevešel, ani bo neopustil, Opo
zdí-li se -poutník před městskými hradbami, pak
musi celou noc ztráviti pod šírým nebem,

„Otče“

jaro opět nový ohyzdný případ ve Stuttgartě.inistereký předseda, ministr vojenství a
králův pobočník byli na základě předběžného

vyšetřování již ze svých úřadů sesazení prozločiny proti přírodě. Další odhalení bodou

testantské město, mravouka av. Alfonsa oemůže
obyvatelstvo kaziti, ke zpovědi nechodí a přece
taková epousta mravní mezi pány! Pan Sádek
má opět nový doklad pro mravní povýšenost
avangelického lidu a nový důvod pro odpad

českého lida ku prašácké mravouce. Jistě ženeopomene ho aděliti svému čtenářstvu, které
zná jenom zkázu „římských“.

Mrtvé domy. Ke konci I čtvrtletí, kdy
se obnovuje opět předplatné, zajely si „Nár.
Listy“ a po nich celá smečka liberálních plá
tečků do církevních konviktů, jimž uštědřily
název „mrtvých domů“. Zvláště zajímavé sta
novisko v této věci zaujímá vážný „Čas“. V
úterním čísle na první straně ukaznje na Němce,
že jinak měří svému stadentstvu než-li Češi,
protože vydržují pro studenty ve Vídní četné
konvikty s úplným zaopatřením, na čtvrté straně
však volá s plzeňskými Nezáv. listy: Žádné
„mrtvé domy“ pronaše studající! V jediném
čísle dovede „Čas“ zrovna již jako „N.L.“ něco
chváliti i haněti. A podobným způsobem vedou
ei jiné listy, Hanobí církevní konvikty a od
poručají na výsost sbírky na Husův fond pro
podporu studujících. Pomáhají avým odsuzo
váním založených již studentských konviktů
velmi šikovně Husovu foodu na nohy, nebof
každý se dovtípí, že jsou-li všecky podpůrné
studentské ústavy špatny, nemůže býti husitský
ústav o nic lepší a vychová národu také jenom
„duševně i tělesně zmrzačené konviktisty“. Na
místo účinné pomoci, podlamuje tento počestný
cech prolhané žarnalistiky důvěru obecenstva
i ve svůj husitský fond a. studenstvu tím hlad
neodstraní.

Myslící student český přece musí poznati
rozdíl mezi činností strany katolické a mezi
prázdnými slovy jiných stran. Strana katolická
založila podpůrné ústavy studentské v Hradci
Králové, v Příbrami, v Mladé Boleslavi, v Bu
dějovicích, v Praze, v Brně, v Kroměříži a V.
Moziříčí, ale liberalní strany české nezaložily
dosud ani jediného ústavu! Studentstvo po
třebují čeští politikáři sice za stafáž ku svým
politickým kotrmelcům, ale když běží o pod
poru, zastrčí ruce hluboko do kapes a nejvýš
zmohou se na nízkou pomluvu stávajících ka
tolických konviktů, ačkoliv mezi avobodomy
elnými jest dosti boháčů. Kdyby pokrokáři,
socialisté a liberálové novydávali tolik peněz
na zbytečné literární škváry u věnovali raději
peníze tyto třeba svému Husovu fondu, nepo
třebovali by hladovící stadentsvo sytiti hano
benfm katolických domů.

Politický přehled,
K sltuaci. Na parlamentárněpolitickémob

zoru jako by té doby nebylo ani mráčku: sně
movna poslanecká pracuje plnou parou. Pro oby
vatelstvo tohoto státu — o českém národu zvlášť
ani nemluvě — ovšem se nepracuje, pracuje se
pro vládu. Vláda ma rekruty v kapse, peníze nyní

Ale o svátku Paschy, kdy te národ z celé
Palestiny a ostetních končin světa schází, aby
před oltářem v předsíni chrámové přitesl oběť
krvavou, jsou městské brány po celou noc ote
vřeny. Na velbloudech a lehkých nosítkách po
spíchají poutuíci z dalekých krajin a vstupují do
města, jez se rozléhá Davidovými žalmy a zapla
vuje pobostinstvím věrných synů [sraele.

I onoho večera zůstaly brány dokořán ote
vřeny, ale proti obyčeji málo kdo jimi vycházel.
Proudy četného lidu valily se ulicemi, slévali se
před četnými synagogami a sinedriji, kdež se
shromažďovaly bezčetné zástupy, tiskly se, hlučely
a s jakýmsi napjetím na něco čekaly. Z četných
lampionů, jež se nad rozvlněnými davy jako
hvězdy třepetají, a z hořících pochodní, jejichžto
plammenné jazýčky a smolný dým se vlní nad
hlavami národu, jskož i z rotících se skupin Sa
duceů, již se škodolibě usmívají, šeptajíce neustále
o něčem mezi sebou a netrpělivě nahlížejíce do
předsíně synedrid, dalo by se souditi, že se tam
jedná o něčem nad míru vážném, Ony lampiony
čekají na církevní hodnostáře a knéze, aby se
v jejich světle kamsi odebrali. Ale kam míní vté
době, kdy národ po domech a na ulicích bez
starostně oslavuje svátek »Přesnice?

Většina lidu, když se mimoberouc to zpo
zorovala, zastavila se, vmísila se mezi ostainí, i
čekala, by se potom sama také přidružila k prů
vodu kněží, třebas nevěděla, kam tito půjdou.

A právě v té době bral se rychle houfec
lidí směrem východním z Jeruzalema. Mezi po
hraničním násypem Vazetou a tvrzí Aotiochovou
cestou, jež vede podle samých lázní Vitezda zva
ných, dostihli otevřené brány »Ověl«, jížto pro
šedše zmizeli v krátku mezi náhrobky. Snivý
měsíc rozlil své jemné světlo po zemi, i osvěco

léká z kapes, kromě toho dosáhne asi i zvolení
delegace std., a pak nechť si dělá chorý parlament
co chce; nebude-li dělat dobrotu, požlejej domů
a začne opět hospodářství stydlivého absolutismu
pomocí $ 14.

K politickým kozelcům,které říšskárada
za období své aměsíční činnosti nadělala, patří za
jisté kapitulace předsedy sněmovny před Schóne
reriány- Stačila ponhá hrozba obstrukcí, nebu
dou-li jejich interpelace ve sněmovně bez censury
v plném znění čteny, aby kurážný pan rytmistr
dal se ne na ústup, nýbrž přímo na útěk, Ne
chceme tu srovnávati stálé, bezvýsledné výtky posl.
dra. Brzoráda o neprotokolování českých interpe
lací, neboť bychom dospěli ku poznání, že mezi
tím, co z české strany stále hází se brách na zeď,
stačí jediná zaťatá pěsťSchGnererova a ultimatum
Wolfovo k bezvýminečné kapitulaci, To ovšem je
způsobilé skrovnou zajisté i v kruzích mladoče
ských víru v nějaké vládní sliby za upuštění od
obstrukce valné seslabiti.

K „útěše“ poplatnictva možno nám
oznámiti,že nové vyzbrojení dělostřeleotva
je hotovou událostí. Bude-li šťastným dodavatelem
rakouské artilerie pruský pan Krupp, je dosud
pochybno, poněvač při dnešní finanční mizerii,
která bez mála kvačí k bankrotu, bylo by trestu
hodno 120 milionů korun vyždímati z kapes po
platníků a jestě je strčiti do ciziny. Jinak psáti
proti tomuto novému nadělení, je bezúčelno. Jest
liže přišli ve Vídni k nábledu, že velmocenské
postavení Rakouska udrží a jeho rozháranosti
zbídačelé poměry napraví nové kanony, jak jsme
se již přesvědčili, jsou snaby časopisů bezúčelné.

Poslanec Klefáč byl vyzvánna souboj
důstojníkem Budinerem 22. pražského hulánského
pluku, protože jej prý ve své řečive sněmovně mi
nulý týden urazil. Panu Klofáčovi ovšem v první
chvíli bylo, jakoby jej někdo studenou vodou po
lil — ale jistě z této události bude vytloukat —
vavříny !

Pro sněm království českého, jenž
se sejde někdy v leté, uchystán byl již upravený
rozpočet ne rok 1901: zpotřeba obnáší 50,263.879
korun, úhrada 41,760.241. korun, nedostává se
tedy 8,533.638 korun.

Na Rusi trvají bouře dále. Tolstoj, který
byl z církve vyobcován napsal brožuru, která v
tisících exemplářích se dostala do rukou jeho cti
telů a zášť proti pravoslavnému sv, synodu ruskému
ještě rozplamenila. Na prokurátora sv. synodu Po
bědonosceva, který má na pravosl. církev největší
vliv spáchán byl atentát revolverem. Výstřely se
však minuly s účinkem,

Válka v Africe. Dle zpráv londýnských
listů utrpěli Boerové jibozápadně od Wendersdorpu
velkou porážku. Mnobo jich zabito nebo zraněno,
mnoho děl ukořistěno, mezi čímž 320 nábojů, 6
děl Maximových, 15.000 kartáčů, 160 pušek a 77
velkých i malých vozů. — Ovšem, jsou to zprávy
»anglické«,

Německy korummí prime dle pověstí
z Vídně zasnoubí se sarcikněžnou Alžbětou, dce
rou po + korunním princi Rudolfu a vnučkou
císaře Františka Josefa, který prý je ochoten urov
nati obtíže, které by vznikly z různosti vyznání
snoubenců.

02VVEN"

val náhrobky, jichžto bělost ostře se odrážele
v tajemném stínu městských hradeb. Houfec našich
poutníků zahnul po chvíli na cestu, jež mířila
k cendronskému městu a odtamtud k zehradě
Getsemanské,

Ti lidé skupení jako stádce kolem jedaoho
člověka, jenž má na sobě bílou sukni a plášť
téže barvy, byli vzrušení a náramně rozčileni,
Všichni mlčeli, nebo jedva slyšitelné šeptali, jakoby
se báli, aby hlasitějším hovorem nepoděsili čla=
věka, jenž se středem nich ubíral. Zatím však,
jak oni jsou rozrušení a zkormouceni, zříti na
mírné tváři člověka v bílém rouše tichý smutek
a hlubokou záduměivost. Toliko chvílemi přelétl
přes jasné čelo jeho temný mráček, ale kromě
toho smutku a pomíjející zamračenosti nepozoro
vati na ní ani stopy nějaké bázně nebo roze
chvění. Kráčel odměřeným krokem prozrazujícím
odhodlanost a sebedůvěru.

Cesta z Jerusalema na horu olivetskou, na
jejímž úpatí nalézá se zahrada Getsernanská, ne
měří více než 2000 loktů čili cestu sobotního
putování zákonem Mojšíšovýmdovoleného. V brzku
dostihli domku v zahradě,

sRabbil« pravil jeden z poutníků. =Vstou
píme-li do vnitř ř«

Člověk v bílém rouše pozvedl oči a němým
pohledem, plným nepochopitelného žalu, utkvěl
na nich; z očí jeho, jež svítily neobyčejnou měk
kostí, zářilo cosi připomínajícího bol a žal ma
tčina pohledu, když se loučí a dětmi svými.

Pohled ten dotkl se houfce tak, že všichni
přestrašení na něho se zahleděli. Jeden z prová
zejících, jenž vypadal nejmladším ze všech a
jehož trář byla neobyčejně jemná a slíčná, řekl
bys přímo panenská, lišící se silně od tváří
ostatních, jež byly plny ostrých a temných rysů,



Z činnosti katol. spolků.
Katol. živu. jedmota v Jilemnici,

konals v pondělí, dne 35. t. m. schůzi, pří které

přednákel p. Prosečský, redaktor „Obnovy“ s Hradceové o thematé: „Stanovisko katolíků v práci ná
rodní*. Účastenství bylo četné. Také z venkovských
obcí přišli lidé aby vyslechli poučnou a zajímavou
přednášku, která zvláště za našich dob má velikého
významu. Řečník romebrav působení různých těch
„národních stran“, přesvědčivěvylíčil anaby katolíků
a zvláště to, jakými zbraněmi se proti katol. církvi
bojuje. Dojemným způsobem vysvětlil tu pravoulásku
k vlastí, a jak my na párodnípráci pohlížíme. Velice
se zavděčil posluchačetvu, že se zmínil také o od
padlíkoví Aug. Smetanoví e správně vysvětlil, jak

pošetile ni počínají naši odpůrci, když jej oslavují.šem, že odpůrcům nejedná se ani tak o Smetanu,
jako spíše o slehčení a tapení víry katolické! Při
přednášce ponkázal také řečník na nevděk, kterého
te dopouštějí mnohé třídy lídatva, které by avláště
mohly nejvíce církvi katol. děkovati, fo je vymanila
s bahna otroctví. "Mnohé oko zaslselo při před
nášce té a ačkoliv řečník mlavil přes dvě bodiny,
každý si přál aby to trvalo ještě déle. — | Zajímavé
jest, že vo schůzi byli přítomní i národní socialisté,

ří však ničeho proti přednášce nenamítali a s ve
likou pozorností celou řeč až do konce vyslechli.
Jest to opět důkazem, še katolické snahy nepotře
bojí frásí a lichóéhovlastenčení jako mnohé „vlaste
necké“ strany ale šo zvláště důkazy a nezvratným
přesvědčením Ise nad spoustou lží a klamů vítěziti.

Svatojosefská jedmota v Proseči
koná v neděli, dne 80. t. m. chůzi, při které před
nášeti bude p. Prosečský, redaktor „Obnovy“ s Hradce
Králové o thematě: „Církev katolická a norodobé
husitetví.“

Z katol. jednoty „Slavata“ v Luši.
V neděli 24. března konal v katol jednotě přednášku

„ Vác!. Myslivea £ Prahy. Účastenství bylo veliké.
bsabem řeči bylo: ©všeobecný boj proti katolickým

snahám a nynější přiostřování sociálních protiv.
Přesvědčivě rezebral pan řečník aspoň Částečně zá
sady židovského socisliemo a jedině pravé zásady
křesťanské eměřající jak k zlepšení a spravedlivějšímu
upravení poměrů mejetkových, tak k povznesení
mravnosti. Povzbuzoval k boji za sv. víru katol. a
odporačoval sdrožení a zbraně k boji tomu. Dlouhá
přednáška byla s velikou pozorností vyslechnuta a
řečník odměnén bouřlivým potleskem.

Z Lomnice m. Pop. V neděli,dne 24. t.
m. sešli se členové naší katolické jednoty ku prvé
členské schůzi. Dostavili ae v počtu hojném a před
náška předsedy spolku vel. p. Knížka, jenž promlavil
o pravém vlastenectví a pravé lásce k vlasti přeru
šovéna byla častým souhlasem a vyslechnutas velkou
pozorností. Pak vypracován knihovní řád a předseda
odevzdal v užívání členům knihovna, k níš eám dal
sákled darovav ze avó knihovny 90 svazků jak zá
bavných tak poučných knih. Darem důst, p. faráře
Hůlka a pana Theodora Mastného vzrostla na 160
avasků; knihy jsou čile vypůjčovány. Dne 21. dubna
oslaví jednota památku slovutnéhobásníka Julia Zeyera.

Jednota katol. jinochů a mužů vČ.
Kestelel — chtíc býti ohniskem, z něhož má
proaditi teplo křesťanské lásky a epravedlnosti aspo
řáda!a tyto dny pro sebe i pro Širší veřejnost k mrav
DÍma povzassení a vnitřnímu obnovení svému řada
duchovních bovorů. Hovory tyto konal předeeda naší
jednoty vp. A. Adam, katecheta. Nadšená slova jeho,
plná vroucí víry, která na způsob missil předváděla
mocné pravdy našeho náboženství, shromáždila po
Skráte veliké zástupy žen i maožů, jinochů i dívek
2 města i venkova do vlastní naší spolkové místností
a koranována byla výsledkem překvapujícím; — skoro

Čtvrta sta nás přikleklo v pondělí na svátek P.
arie ke stola Páně — Jednotě upřímně gratnlojeme

odtrhl se od ostatních a vslykaje padl na prsa
muže v bílém rouše,

sMistře le zaštkal mladík, +Co tak na nás
hledíš, jakobys nás opustiti chtěl? Proč jsi nám

- neřekl, kdo jest ten, jenž tě zradí?«
=Upokoj se, Jenel« v odvěť dal Učitel tiše.

»Syn člověka jde cestou, kterou mu Otec označil.«
»Mistře, tu jsme sami, a nikdo v Jeruzalemé

neví, kde meškáš; nuže, proč bys se nezachránil?
Pospěšme přes horu olivetskou do Galileje, tam
nebudou tě stíhati.«

Učitel pozvedl jemně blavu učenfkovu ze
svých prsou a něžné na něho pohlédl.

sNermuť se, Jenel Hle, přichází hodina,
ano, již madešla, kdy se rozběbnete každý jinam
a mne opustíte. Ale nějsem sám, neboť Otec je
se mnoule

+Achls zalkol Jan. »Proč nás zarmucuješ!

Záné je mezi námi někdo, jenž by tě mohl opustiti?e
»Pravil jsem vám, že u mne máte pokoje,

odpověděl Učitel učeníkům, kteří beztak rozru
šeni ještě více se poplašili. »Ve světě však čeká
vás nevole; než nebojte se, neboť já jsem pře
mobl světle :

Udiveně hleděli učeníci na svého Mistra.
Jebo smutek, jakož i vše to, co se bylo před
cbvílí ve městě při večeři sběhlo, připadalo Jim
nepochopitelnou hádankou, již nedovedli rozlu
šeiti. | Věděli, že proti učení jejich Mistra všichni
povstali, najmě Saduceové, kteří z nenávisti nes
mobli na to patřiti, jak ta »synem tesařovýma celý
národ jako na rozumu pominutý se žene, by ho
spatřil a z úst jeho 'slyšel nebeská zjevení.
Několikrát se již pokusili obvinit a obžalovati
ho, a teď jim. ještě to učinil, že míra
trpělivosti jejich překypělal Šest dní před svátky

s její Sinnosti a drobné práci na mravném povanešenívoláme: Zdař Bůh!
Ze Mopet. Dre 17. března konele Jednota

kat. jinochů a mužů v Sopotech valnog hromada, ve
které po úvodní řeči předsedy obšírně vylíčil Činnost
Jednoty ze minulý správní rok jednatel p. V. Vlk,
něltel v Jitkově. Zo správy jeho sdělujeme: Schůse
spolkové, z nichž některé byly veřejné, pořádaly se
pravidelně prvoí ueděli každého měsíce vždy 8Jednou
neb i e dvěma přednáškami, jež konali vdp. Ferd.
Vlček, farář v nové Vsi, p. Ant. B. Drápalík, a Praby,
předseda, jednatel a jednou táž vp. V. Lebdaška,
kaplan v Chotěboři. Řádné schůze výborové konaly
se měsíčně a mimo ty konaly se ještě dvě echůze
mimořádné za příčinou určení podpory nemocným
členům. Členové zúčastňovali se korporativně o větších
svátcích služeb Božích, doprovodili ku brobu Chof
avého váženého místopředsedy p. Dočekala a v Časo
velikonočním| přistoupili společně ku stolu Páně.
Jednota zúčastnila se deputací svěcení praporu kat.
tovaryšů v Přibyslavi, slavnosti Nejevět. Vykupitele
v Chrudimi a socialníbo korsu v Praze dražstvem
Vlasť pořádaného. Členům svým poskytla Jednota
běbem roku 32 K. podpory. Nejdáležitější událostí
v Jednotě v minulém roce bylo zřízení podpůrné ne
mocenské a pobřební pokladny, ku které položil
základ předseda darem 200 K. Spolkové kolhovoy
používali členové bojně a mímo to četli tyto listy:
Katolické Listy, Obnova (2 výt.), Český Kraj, Český
Východ, Obranu práce a dělnictva, Našu Listy (6
výt.), Hlusy svatováclavské, Ludmila, Vychovatele,
Vlasf, Hlasy k. spolku tiskového, Zábavy večerní,
ČeskéhoVěvlaře,Kříž,Mariia Sborníkhist.kroužku.
Jedeu výtisk Obnovy půjčoval Jednotě Iaskavě vp.
Vojt. Lebduška, kaplan v Chotěboři. Jednota měla
v miualém roce více dobrodinců, jíchž všech bylo
vděčně vzpomenuto. Ze zprávy pokladní, kterou před
nee) pokladník p. J. Oudráček vysvítá, že Jeduota
naše má vlastního jmění 79 K. 78 h. a podpůrná
její pokladna 393 K. 66 h.,což činí úhrnem 473 K.
49 b. — Na to rokováno mimo jicé o divadle a
uenešeno, aby si Jednota pořídila letos. divadlo a
výbor splnomocněu, aby osnešení to provedl. Potom
vysíval předseda členy, aby vždy a všude ee osvědčo
vali jako borliví a uvědomělí katolíci, aby nermontili
se proto, že mnozí bojují proti nám mečem potapy,
I8i a nactiutrhaní a přirovnav dobu prvních tří sto
letí po Krista, k době nynější podotkl, že, jako ná
boženství Kristovo zvítězilo nad pohanstvím atarým,
zvítězí i nad pobenstvím novodobým. Konečně byla
Bv. Otci Lvu XIII, Jeho Veličenstva císaři a králi
našemu Františku Josefu, Jebo Milosti nejdůstojněj
šímu p. bískopo Eduarda Janu Nep., všem dobrodin
cům a příznivcům Jednoty provolána třikrát „Sláva“.
Další činností Jednoty „Zdař Bůhl“

W Hoztokách m Jilemnice | založena
jednota katol. jinochů a mužů. Od nějakého totiž
času mnozí lidé neměli nic jiného na práci, než ka
tolickému lidu odnímati úctu ke kněsi a náboženství.
Na toto soustavné tupení a pranýfování odpověděl
lid náš jednotou. Proto voláme novému spolku: „Zdař
Bůh I“

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. V Pánu zesnali: pan

Josef Ditrt, libčanský kaplan na odpočinku v Hro
nově, + 16. března, (naroz. 1873 vyav. 1896), p. Václ,
Vaněk, (Valn.) jabilár, konajst. rada, biak. vikáť, dě
kan, majitel zl. zásl, kříže s kor. farář v Záboři Ť
97. března (nar. 1824, vysv. 1860). Vyznamenán jest:

velikonočními ubíral se Učitel do chrámu Davi
dova, provázen množstvím národa, jenž mával
olivovými ratolestmi, prostíral před ním roucha
svá a volal: »Hosana, synu Davidův! Vesel se,
dcero Sionská, hle, král tvůj béře se k tobě sedě
na oslátku !«

Ale teď, kdy žádný z učeníků ani nepomy
slil na nějaké nebezpečenství, aj, Učítel sám je
na ně upomenal, Když po požití beránka lámal
chléb a poděloval je vínem, pravil: »Jezto z toho
všichni, to jest tělo mé; pijte z toho všichni, neb
to jest krev má, krev nového zákona, která za
vás a za mnohé vylila budele A když učeníci
požili chléb a usrkli vína, tu omočiv souslo v
omáčce podal je Jidáši řka přísně: +Učiň rychle,
co chceš učinitile — Jidáš snědl podané sousto,
ns to všecek pomaten vstal od stolu a kamsi
odešel. Všecko to halilo se před učeníky v jakýsi
tajemný závoj, jenž zastíral něco blížícího se, ně
co rozčilujícího, vzrušujícího je; co by to však
bylo, to nemohli pochopiti.

»Amen, pravím vám, jeden z dvanácti, jenž
omáčí ruky své se mnou v míse, zradí měl=

Slova ta, jež byl pronesl, když ještě všichni
byli za stolem, zněla jim nyní jako osudné tušení
v vších. Jedenkaždý z nich odrltal od sebe tako
vé podezření, ale slova jeho vtískla se jim do
srdce a pálila je na duši, jjsko pálí řeřavé uhlí
na živém těle.

A když se ubírali sem, kamž Učitel jejich
nejraději chodíval, by se na osemělém místě po
modlil, doufali, že jim odhalí tajemství, že jim
udá zrádce, ba že se po vykonané modlitbě skry
je před svými pronásledovateli. ,

Ale nastojtel Ani vzlykot ani slzy nejmilej
šího učeníka nebyly sto, aby ho přiměly, by jim
něco více pověděl. Na jeho rtech spočívala smr“

. Jan Dvořák, farář v Úpici ; jmenován čestným dě
kanon. Ustanovení jsou: p. JanSchmid, administra
tor za faráře ve Valteřicích (Neudorf), p. Eman. Ali

er, koop. za administratora ve Moravanech, p. Jos.
olář, za kaplana do Solnice. Na odpočinek vatoapil:
, Karel Poblásko, farář v Moravanech. Uprázdněné

hry: Zábot, fara, patron. hrab. Emericha Chotkaod
28. března, Moravany, fara patron. náboženské matice
od 1. dubna b. r.

Velikomoční sv. zpověď a sv. při
fmámí dítek obou škol měšťanských v Hradci
rálová byla konána lotos za příležitosti missií zde

pořádaných obzvláště slavným způsobem. Nejdůstoj
nější pan biskap Edvard Brynych sám pro dětí konal
v úterý odpol. ve školní kapli křestanské cvičení a
požehnání, ve středu pak podával v kathedrálním
cbrámu Páně dítkám Božekého Přítele jejich v Nejev.
Svátosti Oltářní, když byl několik erdečných a vře
lých slov k nim promlavil. Slova šlechetného Ote>
a bývalého hradeckého katechety zůstanou jistě v pa
mětí dítek, a dlouho pamatovati badou na sv. přijí
mání tak slavnostní v letošním jubilejním roce.

„Osvěta lidu“ —a „pravda“. P.fandatista
Rybyšár z Praskačky zasýlá nám následující dopie:
Dopis v „Osvětě lidu“ č. 21. dne 18. března „o léčivé
vodě v Praukačce“ jest pouhou lží.— Lež jest, že mám
jen „nějakou starou žalndeční chorobu“. Pět lékařů od
borníků problásilo kdysi nemoc mou za „nezhojitelné žla
čové kaménky“. Každý rok nemoc ta vícekráte se obje
vovala — zde v Praskačce však jsem na druhý rok a jsem
úplnězdráv, Drahálež jest, žeobecní výbors názorydo
pisovatele souhlasí a na podnik ten s vodou léčivou
pohlíží a nedůvěrou. Pravdou jest pravý opak! Celý
obecní výbor sledoval mnohoslibný podnik ten s vel
kým účastenstvím, a kdykoliv došla zpráva o novém
nějakém uzdravení, celá naše milá obec uvítala to
s radostným povděkem. Takových případů již je slušný
počet, a některé z ních jeou přímo překvapojící. Mnozí
elovatní znalci prohlásili naši vodu za skvost, jemuž
v celém okrese Královéhradeckém není rovno. A úsu
dek ten jest jistě směrodatnějším, než „duchaplný“
názor dopisovatele „Osvěty lidu“, kterému patrně ce
nejedná o věc — ale jen aby svoji o80boa vy
niknul. Jen aby se mu nestalo brzy to, co již jednou
a lidmi podobného drahu, kteří jen společenskému klidu
škodí, učinili rázní občané Lhotečtí. Zdojest vidět tu
pravdu „lidskost“, že to, co ve prospěch lidstva při
spěním třeba „klerikálů“ se utvoří, ti páni, kteří ho
rojí pro „humanita“čistěz osobních důvodů zase
zbořiti se enaší. Má-li „Osvěta lida“ více takových
„pravdy“ a „pokoje milovných“ dopisovatelů pak 8e ne
divím, že svým čtenářům posílá často duchaprázdné
zprávy a nesmysly. Frant. Rybyšár, fundatista.

Koleda. K žádosti obchodního gremia mě
stská rada dne '18. března t. r. usnesla se aby za
kázána byla v Hradci Králové koleda, ponávadž
jest veřejnou žebrotou.

Velký komeert konán byl v sobotu, dne
23, t. m. v městském Klicperově divadle v Hradci
Králové. Účinkovala chvalně známá virtnoska na
klavír slč. Irma Lówyova — jakož i úplná kapela
36. pěšího pluku z Josefova, Program byl velice
pestrý a obecenstvo bouřlivým potleskem odměňovalo
každý umělecký výkon účinkujících. Virtnoska z pa
měti, s obdivabodaou jistotou procisně sahrála některé
těžká skladby, že uměnímilovné obecenstvo bylo okou
zleno lahodnými zvuky a údiv nad oprarda umě
leckými výkony 8estále stupňoval. Byl to opravdu milý
večer, zajiste vzácný požitek, který nám byl ucbystán.

Dary na „Adalbertinuta“ P.T.pánové:
Jos. Hulata, děkan ve Všestarech 24 K., A. Kristian,
kooperator 10 K., katecheta Jiřička 6 K., farář Ur
válek 2 K., Fr. oafránek, děkan v Lukavci 10 K.
„Zaplať Pán Bůh l“

bmetans a Havlíček. Pandr.Štemberka
z Rychnova, věčně mlený pán na křeslo poslanecké pře
dnáší v různých městech o Aug. Smetanovi. Tak

telná bledost, a toliko hluboký pohled, který tak
smutně na nich utkvíval, svědčil, že ta mramoro
vá tvář je živa. —

Ježíš nepronesl ani slova více, nýbrž odvrá
tiv se od učeníků a přitáhnuv si plášť úžeji k obli
čeji zaměřil olivovým sadem k onomu místu, kdež
se obyčejně modlíval.

Petr, Jakub a Jan sledovali ho v patách.
Když se byl maličko vzdálil, spustil Učitel plášť
s tváře své, jímž chtěl před učeníky zakrýti hoř
kou bolest, jež mu z hloubi duše do obličeje
stoupala. Tvář jeho byla bledá, jako by v ní ne“
bylo ani kapky krve, a v očích, jež hleděly v tom
okanižiku jako dohasínající uhlíky, zrcadlil se bez
měrný smutek. ,

Kynul jim, aby stanuli, otevřel ústa, jakoby
jim chtěl něco říci, ale rty se mu toliko zachvěly.

»Mistře, co je ti?« tázal se Jan, patře všecek
přestrašen v jeho tvář.

»Smutná jest duše má až k smrti; posečkejte
tuto a bdětel« zašeptal jedva slyšitelným hlasem,
i odvrátiv se bral se dále.

Ustaraní učeníci provázeli ho svými zraky.
Učitel bral se pomalu od nich, ale čím více se
blížil místu, kdež se modlíval, tím malátnéjší stá
val se jeho krok, a když mista onoho došel, padl
k zemi zakryl si tvář rukama a hluboce povadechl.
Vzdálen jsa cizích zraků mohl tu popustiti vol
ného průchodu tomu, co před učeníky, byl skrý

v »Abbal« zalkal bolným hlasem, »Tobě je
všecko možno. Přenes tento kalich mimo mae,
sle ne má vůle se staň, nýbrž jak Ty chceša.

(Dokončení příště.)



v neděli přijel také do Vamberka. Oddeklamoval
amýšlenéhistorkyze „Zápisků“a některé vtipy s „Šípů“
a ne konec přirovnal Smetanu k Havlíčkovi.
Srěte směj se! Ubohý Havlíčka|

Po volbách do V. korie dostali jeme od
některých spolků dopisy, v nichž bylo ponkázáno ne
počet hlasů které kandidáti strany kfesť. soc. obdr
feli a projeven úsudek, že strana křest. soc. při
nynějších poměrech dosud samostatně vystoupiti ne
měle. Odpověděli jsme soukromými dopisy a sice,

ukázali jsme na společné provolání katol. stran
volbám, v němž jeou hlavní příčiny proč strana

křesť. soc. samostatně výetapuje obsaženy. K tomu
dlužno ještě podotknouti následující: V místech kde
kandidáti strany křesť, soc. voličeké schůze konali,
jest dnes jiný názor o důležitosti snahy křest. soc.
než býval dříve. Zvláště v královéhradecké diecési,
kde vip. Dloahý—Pokorný konal celou řada důleži
tých přednášek a to nejen v kruzích katolických
ale i mezi našimi odpůrci, počínálid jasněji chápati
kde se skrývá pravda a kde klam. V některých
místech získaly katol. spolky značný počet nových
členů, kteří snad dříve byli v táboře nám neptá
telském. — Referáty o schůzích byly z „Obnovy“
vystřihovány a uschovány, aby se snad v příštích
volbách mohly přečítati a lidu znovu připomenonti.
Nelze tedy upříti, že poslední volby přispěly značnou
měrou k osvěžení a vzprušení náboženského ducha s
sesílily naše řady. A to jest zajiste zjevem velice
důležitým.

Nehůze v Chrudimi, o níž jsmerefero

vali a kde páni pokrokáři a soc. demokruté se nadávkami hleděli red. „Obnovy“ za jeho přednáška po
matíti, nebyla také vbod „Osvětě lidu“ a proto ove
řejnila hanlivý a lživý referát o echůzi té. Na apro
stotu podobného druhu nechtěli jsme vůbec odpovídati
ale nyní dostáváme dopis z Chradimi, z něhož vyjí
máme: „Jest brubou lží tvrzení „Osvěty lidu“, že
řečník nás bavil nadávkovými útoky na Čorvonobílé a
červené. — Naopak, ani jedinného výrazu ostrého
nepoužil, — a i když páni z „osvíceného“ tábora mu

spílali a sprostě nadávali, zachoval úplný klid — amírným způsobem v přednášce pokračoval. Lží jeat,
že jeme přednášku poslouchali, sedíce při dvoulitra,
ale pravdou jest, že někteří páni z „ouvíceného“ tá
bora přišli do spolka opilí — patrně, aby měli k na
dávkám větší „kuráž“. Jedinnou pravdou v referátů
„Osvěty“ jest, že výtržníci byli poakázáni na dvóře.
— Když však řečník to zpozoroval, tu sám řekl,
sby (sčkoliv jenom nadávkami jej zasypá
vali) v místnosti zdetali a poněvadě řeč
evou provázel stále nezvratnými důkazy
z dějin, aby jenom se vyslovili, co řekl nesprávného. Čose ovšem nestalo, poněvadě
„osvícení“ ničeho namítati nemohli. — Lží
jest, še řečník považoval za zrádce národa, kdo zpívá
„Hej Slovane“, — Dle stenografických zápisků řečník
pravil: „Není to právě důkazem vlastenectví, kdo anud
zpívá „Hej Slovane“ a hodí mezi lid několik bezvý
znamných frásí, čímě snad myslí že národní své po
vinnosti učinil zadost. K pravému vlastenectví jest
potřebí více, — lásce k vlasti nelze se učiti — ale to
musí každý člověk sám cítit, a také skutky uka
sovat — — —! Pisatele referátu v „Osrětě“ a „Hla
sech“ považujemeza bídného lháře“. — Uvefej
ňujem bez poznámky.

„Hozvoj“ v posledním čísle píše delší úvahu
o rázném a vlasteneckém působení J. M. ndp. biskapa
Brynycha. Případně odpovídá „Časn“ na jizlivé, v
pravdě židovské poznámky, které o osobě ndp biskupa
přinesl. — Ku konci „Rozvoj“ podotýká: „Že pan
biskup nebude Excellencí ani Eminencí je
nepochybno, ač tolik dobrého napsal a to
lik dobrého způsobil Lečvsrdci lidubudo
excellovat“.

„Labské Preudy“, časopisKolínský,který
často církev katolickou napadá a z kněží si dělá smích,
propustil přec v posledním číslo zrnko pravdy. Ve
zprávě „Štatašpráche nad nábožonatví“ horlí proti
tomu, že němčinave školách se více cení než náboženství
a že za hodinu náboženskou platí s ročně jen 10 zl.
kdežto za německou 17 zl. — Že jest náboženství

v tom našem „svobodném“ státě popelkou, toť jest již
dávným staskem katol. Zarnalistiky — ale páni z těch
mnohých vlasteneckých táborů českých, by si mohli
připamatovati, že ij oni mají veliký podíl na tom,
ze „štátsšpráche je nad náboženatví“. Tím stálým úto
čenímna náboženatvísesílili snaby našichnej
úhlavnějších nepřátel, s nimiš masímenyní
vésti tak krutý boj. — To by ei také L. P. mobly
zapamovati.

Z dívčího paedagogia v Chrudimi.
V nedělesvatopostní pořádají chovanky internatu li
terární večírky spojené se-zpěvya čivými obrazy. Předmi
nalou neděli, dne 17. t. m., byl tento večírek II. roč
níkem pořádán na oslava Jeho Sratosti papeže Lva
XIII., který na počátku tohoto měsíce slavil 9tleté na
rozeniny. Program zahájen byl šivým obrazem, Večeře
Páně.“ Potom v proslovu uvedla alč. Jiráková hlavní
data ze života velikého Otce křesťanatva, v němě ku
konci e upřímností vybízela dražky své, aby jsko bu
bndoucí učitelky učinily si předsevzetí, še budou větě
povati dětem, které jim jednou budou svěřeny, úctu
a lásku k Svatéma Otci. Pak následovaly dva živé
obrazy: P, Ješíš u Piláta a první pád P. Ježíše pod
křížem. Si. Šuetrova pak přednesla báseň Sr.
Olke „Za Piem IX.“ Šestým a devátým číslem pro

gramů byly dva sbory, které chovanky semy velmiobře nacvičily. Po následujících třech živých obra
zech: P. J. potkává Svou Matku, Veronika potkává
P. Ježíše a Vzkříšení, zakončen večírek papežskou hy
mnou. Jistě krásným důkazem pravého katolického a
zbožného ducha nastávajících učitelek byla tato do
mácí slavnost. Kóž by takovýmto duchem proniknuti
byli všichni, kdo mají býti jednou 1 kdo jiš jsou vy
chovately křesťanské mládeže.

loba kterou podal J. M. ndp. biskap Ed
vard Jan Nep. ne německé redaktory časop. „Frei
demkor“ a „Kleine Presse“ pro hrubou urážka na cti

jak „Národnídn edělojí,bylau zemskéhosoadav Mohuči přijatá. Ďenpřelíčení není ještě určen, — Ra

dost „Osvěty lida,“ že žaloba u „Amtsgerichta“ pli
jata nebyle, byla tedy předčasnou.

Pěvecká a hudební jedn. „Jaremír“,
v Jaroměři, pořádá za spolnpůsobení alč. Stocké, kon
certní pěvkyně s Olomouce v neděli, dne 31. břemna
1901 v tělocvičně měšťanské školy chlapecké dnchovní
koncert«následujícímprogramem:L.Fr.Gregora:
Chorál: „Zpívej dnše“ pro smíšený sbor a průvodem
harmonis, tři trombonů a kotlů. „Žalmy Davidovy“
pro smíšený sbor a sola s průvodem orchestru a har
monis. Čís. 1 „Řekl Hospodin“. — Číe. 3 „Oslavovati
budu Tobe“,Čís. 3 „Blahoslavenýčlověk“— [I Dr. Aut.
Dvořák: „Biblicképísně“ proalta průvod| piana.
1. „Na řekách babylonských“. 2 Bože, pí i vovou
zpívati bada“. 3. „Slyš, o Bože m +l itba mr „JIL
Fr. Gregora: „ealmy Davidov:'. 4. „C +. sla
šebníci*. 8, „Cbvalte Hospodina“. 6. „Ve' * uše
má*“.Choral: „Zůstaň « námi“ závěrek. — / oko
půl. 4. bod. odp. Vatapná: Křeslo 1 K. 60h,. místo
1 K. 20 h, II. místo 80 b, k stání 40 h. Předprodej
lístků ve velkuobchodě A. P. Zauzalově.

Slabé zemětřesení pozorovánobylov noci
ze dne 25. na 26. t. m. v severovýchodních Čechéch.

Malebný hřbitev má obec Krah u Ji
lemnice. Na temeni kopce rozkládá se svaté pole,
obetkané živým plotem a zdobené pěknými pomníky.
Jedeme-li z Paky do Jilemnice, vidíme jiš z daleka
hřbitov ten a každý cizinec, který sem přijde obdi
voje krásnou polohou a příkladnou úprava hřbitova,
jemuž obyvatelé zdejší věnají velikou péči. Kopec,
Da.nčmž se hřbitov nalézá jest tím památným, čo
zde kdysi stávala tvrz Záviše z Falkensteina. Taká
král Václav IV. zde sídlíval, jak se o tom v dějinách
zmínka činí. Před válkou třicetiletou se zde nalézalo
pěkné město, které však během války vzalo za Bré.

Ku vraždě v Hlinsku, o níž jeme
v minulém čísle „Obnovy“ referovali, sděluje se nám
ještě náeledající: Poranéný Jos. Ludvík, zemřel mi

nový pátek a v neděli měl pohřeb za nevídanéhov Hlinskuúčastenství. Na 700 a více lidí mohlo býti.
Vidp. farář Marek měl promluvu na hřbitově, a sice
dojemnou, tak že jedno oko nezůstalo suché. Ponká
zal na to, že ani ten, který nešťastnou rakou učinil
tak mladému životu konec, není tím tolik vinen,
jako ti, kteří svými řečmi i časopisy víra v Boha
v srdci jeho podrývali; větší zodpovědnost že padá
na ty spodní podvratné proudy. Nebobý poraněný
oslavoval svůj svátek mezi červenými „eoadruhy“ —
v hostinci mu na zdraví připíjeli a sotva de vykročil
ven, takového vázaného se mu dostalo. Skutek ten
otevřel mnohým, kteří dosud neviděli, anebo lépe
řečeno nechtěli viděti, oči. Vrah jest dosud ve vy
šetřovací vazbě zde, ale bude v těchto dnech odve
zen do Chrudimi. Je prýaklíčen, hlas svědomí se
asi ozývá. Býv. předseda soc. dem. Růžička, jené byl
v podezření ze spolnviny, byl zalčen, ale opět pro
puštěn, nicméně soudní vyšetř. i ohledně jeho jest
v prondu. Zemřelý J. Ludvík těšil se mesi dělníky
lásce a oblibě, Dělníci v továrně, kde zemřelý pra
coval o vypravení pohřbu jeho asostarali, na věnce
apod. věcí mezi sebou sbírka učinili, zbytek jako na
podporu matce zavražděného ponechávajíce. Stůjteš
jim za to zde díky a uznání. Mimochodem řečeno,
zavražděný měl dva bratr;, s nichž zvláště jeden
byl „kovaným“ soc. demokratem. Ale teď teprve při
chází k pravémn názoru. Myslíme še tento odatrašu
jící příklad bude zde míti dobré následky, na zdejší
poměry sociální, že bude mnohým výstrahou.

„Oověta lidu“ a —sv. misele. „Osvěta
lida“ uveřejňuje pořádek sv. miseie v Hradci Králové
a zároveň po svém způsobu přičiňuje k tomu několik
sprostých poznáraek, jimiž vlastně myslící lid ještě
více pozná důležitost av. missie — a sprosté výpady
odpůrců náboženství. — Ovšem, p. Hajnovi jest da
leko milejším urážlivý kuplet p. dra. Znuy než celé
náboženetví, ale lid zajisté tím více nebyl jasnějších
názorů, kde se vlastně skrývá pravda. Svaté missio Be
těší velikému účastenství. — Jak jiš bylo nejednou
v „Obnově“ napsáno, že „Osvěta“ činí vlastně katolické
věci velikou reklamu.

Z Vamberka. Vo schůzi místníhoodboru
Severočeské jednoty národní přednášel v pondělí dne
25. t.m. p. řiditel Lašek o zakládání měst v Čechách.
Přednáška byla opravda velice pečlivě promýálenaa
učinila na každého dobrý dojem. — Městskárada
zdejší vénovala 100 K. na okrášlení nového hřbitova,
Šlechetný tento čin zasluhuje plného usnání.

Z Hněvěčoval. (Sv. Missie). Od 3. do 10.
března konali u nás dp. 00. z řádu av. Dominika a
sice pp. P. Bruno Bárta, řiditel missií z Olomouce,
P. Jindřich Saip s Prahy a P. A. Pospfšil z Uher
ského Brodu sv. missii e výsledkem požebnaným.Mi
lým zjevem svým a přesvědčivými, hlabuce jímajícími
promluvami naklonili sobě a ovládli dušo všeho oby
vatelstva. Chrám farní nebyl by daleko stačil pojati
všechny, kdyby počasí jen poněkud bývalo příznivým.
Pradkými dešti a náhlým táním sněhu rozvodnil a0
otok Bystřice tou měrou že farním příslušníkům ze
febovětia a z Cerekvice přístup do Hněvčevaítéměř

stal se nemošným. Tklivé bylo viděti, kterak lid brodě
ae vodou a blátem, dychtivě chvátsl ku kázáním a
ujišťoval: Kdyby jen možno bylo, my bychom přišli
všichni. —Kdodůstojné O0. Dominikány ponejprv usly
šel, měl pro ně jen slova pochvaly, byl nadšen, unesen,
odložil obvyklé předeudky proti sw. miseii. Obětovná
horlivost00. miesionářů přišla vatříc i obolmČerekvici
a Třebověticům; po dvakráte dojeli do sám. kostela
Cerekvického, aby věřícím umošnili súčastniti ne hodů
duchovních. V posledních dnech přeo usmálo se slu
néčko na Hněvčeves. V tichounké jindy vísce bylo
živo jako v městečko, přijížděl sem lid s cizích osad
okolních. Chrám nestačil. Lid téměř bez dechu na
elouchal úchvatným s tklirou zbožností předneseným
fečem. Velikou přítašlivosti působily ovičení jedno
tlivých stavů a slavnosti, které během sv. missie se
pořádaly. V pondělí bylo slavnostní av. přijímání mlá
deže školní, v úterý přivedeny byly panny, ve středu
jinochové v průvodu, vesměs « rozžatými svícemi v
rukou do chrámo ku přijetí Těla Páně. Poslední den
skončil se spůsobem svláště slavnostním. Po velké
mši ov. sa zvláštního obředa přijímal vldp. řiditel

mlesie 188 údů do bratrstva sv. růšence. Odpoledne
bylo posvěcení kříže misijního roku 1874 postaveného,
Loučení se osady s důst. OO. miseionáři bylo velice
tklivé. Hlasitelé štkaní rozléhalo se prostorami chrá
movými, nebylo oka, které by nebylo oslselo. Orocem
blahodárné činnosti důstojných Oteů bylo, še se 3400
daší 1170 sv. svátosti přijalo. Z okolních důst. pp.
duchovních sáčastnilí se sv. missie vldp. Ant.Kozák,
děkan a biek. vikar. sekretář z Hořiněvsí, dále dpp.
Frant. Douda, farář = Dohaliček, Ant. Seliger, tarkě
ze Stračova, Jan Vít, farář s Jeřic, Frant. Zajíček,
zám. kaplan Cerekvický a Ant. Tesař, kaplan s Hoři
něvsi. Zvláštního díka zaelahuje slavná o. a k. vrchní
opráva velkostatku veSmiřicích, která služebnictva při
zdejších dvorech poskytla možnost aúčastniti se av.
missie, při níž i si. ©. k. hospodářská správa Cerek
vická a veškerým úřednictvem příkladně se účastnila.
Po odchodo důst. O0. missionářů zastesklo se lida na
čemu a vzdýchali přemnosí: Kéž by ještě týden byli
u nás zůstali — kóž by zase někdy k nám zavítali.
Doufáme, že dopřáno nám bude s ními se opět shledati.

V Uhelné Příbramí byla dne 17.t. m.
veřejná schůse lidu. Schůze byla tak četné navětívena,
Ze vedle sálu tanečního tísnili se posluchači u ote
vřených oken v místnosti vedlejší. Dp. farář Vlček
hovořil o právní organisaci majetku nemovitého a
ukázal ©na konkretních | příkladech, še nynější
Jiboralistické právo pozemkové uvádí půdu zcela dů
eledně v podračí kapitálu. Vytkl též prostředky,
kterých se má užíti nejen zákonodárně, ale také rol
nicky organisačně, aby zeměděletvo s nynější tísně
vzkřísilo se ka poměrům zdravějším. Pau o. k. okres,
zvěrolékař Marek zajímuvě vykládal o chovu a k
šení plemenného dobytka a určil význačné známky
plemen, která pro poměry okresu Chotěbořského se
hodí, a datklivo žádal, aby zakrealé plémě ponenáhlu
bylo odetraňováno. Po čilých dotazech a odpovědech
navržena |. farářem Vlčkem tato resoluce: Budiž
provedeno združení rolnictva zákonem ve směru sa
mosprárném, sněmy zemské v Cislajtanií ustanovtež
výměru statků střední velikosti, jak jim to říšský
zákon ze dne 1. dubna 1889 č. 62 ř. z. k svobodné
disposici ponechává, budiž uzákoněna nečadlnšitel
nost kmenových statků a budiž co nejdříve projednán
a uzákoněn návrh dra. Šílenébo o vymazání dlabů
na selských usedlostech. BResoluces nadšením jedno
hlasně byla přijata a zašle se pana poslanci dru.
Pacákovi.

Z Litětin u Uheraka. Nedávnokonala
nás křest. cvičení vldp. děkan E. Starý. Po cvičení
rozpředla se volná rozmlava a rokováno o nynějších
událostech veřejných až také po delší | rozprávě
vzpomenuto ne kapličku, která se zde stavěti má,

Poukázáno především na neutěšené poměry v sdejšíobci, která stavbou silnic ve velké finanční tísni
se nalezá, a to tím více sn jiš po víno roků divelní
pohromy sde řádily. Vldp. děkan odevzdal co
první příspěvek na stavbu nové kapličky, p. staro
utovi tamní obce obnos 100 K začeš mu = hloubí srdce
voláme: „Zaplať Bůb“. Venášíme sároveň snainou
prosbu ku všem lidem dobré vůle, aby nás v díle sa
počatém laskavě podporovali. Každý, byť sebe menší
dárek bude a díkem přijat a v „Ubnově“ kvitován.
Víme sice, že mnoho jest podobných sbírek, ale dou
fáme přec, že se naskytne dosti šlechetných dobrodinoů,
kteří natnoať svatostánku v jmenované obci nahlédnou,
a pomocné raky nám podají. Zásylky buďtež adresovány
na farní úřad v Horní Rovni, pp. Moravany okr. Holice.

Ze Lhoty pod Libčamy. Pro jubilejní
kapli zdejší zhotoví sochařsko-kamenická škola v Ho
řicích oltář velice cenný, proti náhradě hoto
vých výloh; návrh oltáře nám zaslaný, jest prácí
velice umělou. — Pí. Anna Kratochvílová, výminkářka
ze Lhoty pod Libčany darovala velmi pěkné obrazy
křížové cesty, kteréž byly dne 10, t m. vldp. kvardiá=
nem řádu františkánů z Hostinného, za ausistence vidp.
děkana s Libčan slavnostně posvěceny.Za dar tento,
který má cenu nejméně 430 korun „Zaplať Bůhi"

Fillálika v Hradci Králové sařídí si pam
Ludvík Nejedlý, dekorační malíř v Novém Bydžově,
který již dříve v Hradci býval. Závod p. Nejedlého
jest ohralně snám a zvláště pro krásné malby v ko
stelích došel plného uznání. Přejemo p. Nejedlému
aby v Hradci nalezl pochopení a přízně.

Různé zprávy.
Na uváženom. Realistickýprof.dr. Foustka

dokazoval ve schůzi českých mediků, še lze člověku
ovládati pud pohlavní. Dle „Času“ Foustka dovo
dil na základě přesných pouček fysiologických a po

znatků sociologických, če přirozená síla tohoto pudunení taková, sa jakou se pokládá, ale že ovšem drá
ždivé a ruzčilojící poměry moderního života síla tu
nepřirozeně vzrašují a mnohéma ji činí pak nepřeko
úatelnou. Ukázal dále,že ovládání je nutné, poněvadě
instinkty musí člověkřídit, še zdrženlivost je neškod

ná a zs joke podmínek, dovozuje,že podle vykonaných pokusů fysiologických a dle zkušeností stati
stických a apolečenských nepoškozoje živeucnost lid
skon, naopak že poraje svěžest s sílu tělesnou i
duševní“. Jest podivné,še realistický professors ron
Jistický časopis dokezuje možnost ano i nutnost po
hlavní čistoty, kdešto jistý kněšský list namáhá ne
dokurovati, že pohlavní sdržealivost (celibát) jest ne
udršitelná. Nebylo by lépe shledávati důvody pro sta
leté církevní sařízení, nešli proti němu ?

Zatčen pro kázaní. V Lincibyl setčen
horlivý kněz, vlp. Schiffman, protože pří kázaní, které
při sahájení milostivého léta konaldotknol se někte
rých choulostivých bodů ve správě státní a poukásal
ne příčiny nynějších rozbrojů v Rakoneku.

Papežský palác v Avignonu, který
dnes je vojenským obydlím, má býti nákladem města
obnoven jak byl ve XIV. století a mé se státi městským
mussem. Poněvaděpalác jest obroraných rosměrů, nasdá
se, že by město Avignon moblo opravit celý palác.



V hrobce císařské veVídnibylaaimiýtýden otevřena rakev císaře Josefa II. — V ně
didovských novinách totiš vyskytly se úvahy, če olsaf
Josef není v Rakooska pochován, še jej „mniši sp
Ulič, a ža v císařské brobos jest místo něho uložena
mrtvolajiná. — — Tato kachna, nepochybně
s krráků čerpaoá, přiměla mocné kraby k
tomu, aby rakev se otevřela. — —— Ktomu
posnámek netřeba.

Prof. Masařík odnomzem. Známýpro
tektor Hilenerův prof. Masaryk uveřejnil v „Zeitu“
článek o revisi polenského procesu, jímž dle žaloby
st. nadvládnictví vykonal vliv na porotce. Proto byl
vídeňským senátem zem. souda odeouzen k pokutě
200 K. a red. „Zeitu“ A. Brenner k pokutě 100 K.

Boj o kříš. Nesmí so nikdo diviti, že na
universitě pešťské zaří boj pro kříž. Přihlédneme-li
k výsledku ečítání v Budapešti, sbledáme, že jest tam
celkem 725.000 obyvatel, z nichž jest přes 405.000
šidů a toliko 320.000 křesťanů, a že i tito nejsou samí
katolíci, rozumi se samo sebou.

Ze statistiky. Ezropamávokrouhlémpočta
180 millionů katolíků, 118 arcibiskupství, 618 biskup
ství, 248.000 kněží, 146.000 členů mužských a 317.000
členů ženských řádů. Celkový počet obyvatelstva
Evropy obnáší 392 milliony lidí.

„Pryč od Ríma.“ V poslední době událo
te jiš více případůže prušáčtí štváči, kteří u nás be
slo „Pryč od níma“ šířili, nezemřeli smrtí přirozenou.
Minolý rok se otrávil Karel Feldmaan v Chebu,
známý svým surovým vystupováním proti víře kato
lické, — redaktora litoměřického štváčského listu

Leit. Volkablatt" ranila mrtvice, poštovní úředník
Šchwars v Liberci si podřezal krk, anad ze strachu,
de byl obžalován pro urážku Veličenstva a rouhání
se katol. náboženství — a nyní v Jablonci nad N.
oběsil se vůdce tamnějších stoupenců hesla „Los von
Bom“, učitel Josef Cimmer. Zoufalý čin spáchal ze
strachu, poněvadá byl ve vyšetřování pro podvod a
nemravný čin, který epáchal na 13 leté školačce. Toť
tedy čistí apoštolovél

Barský president Kriiger obdrželjiš
od českých spolků jakož i některých jednotlivců
mnoho vzácných darů v ceně asi 60000 zí,

Mezi videňskými Čechy die „Slovana“
několik výrostků prý obstarává dobrovolaou špiclove
skou slažbu; prozatím ani policie jim úplně nevěří,
ač jinak hledí potlačit svolávání českých důvěrných
schůzí,

Daň z koček zavedenabyla v Hamburku.
Tím se pomohlo hlavně pohodným, poněvadá většina
lidí, než aby platila novou daň odevzdsla kočky po
bodným evzdsla kočkypo

„Přilepšení“ uěttelstvu. Zemskáškolní
rada výnosem z 13. února 1901, č. 47746 oznámila,
še mají okresní školní rady přísně zakázati učitelům
vyučování hře na housle, pokud za ně něco dostávají
od rodičů a aby každý učitel připočetl si následky
nouposlechnutí. Zase tedy jedno „přilepšení“. Bylo to
síce zakázáno již r. 1898 9, ale letos tedy přestaly
všechny „žerty“ a dolehne se na provádění,

Haiffeisenky. Počet těchto hospodářských
ústavů přestoupil jiš číslo 400. Toudobou jev če
ských krajinách v činnosti 416 spořitelních a založních
spolků. Ustřsdní jednota hospodářských apolečenstev
těch (v Praze Jungmannova tř. č. 26./28.) ndílí po
rady tiskem i písemně rolnictvu, jež by hodlalo ve
své obci Raiffeisenku zříditi, Ústřední jednotou vy
rovnávají 50 přebytky a potřeby peněz mezi spole
čenstvy k jednotě náležejícími. Zápůjčky společenstvům
poskytuje se na 4proc. vklady od apolečenstev, zkoumá
účty jejich, vydává každoročně statistiku a vůbec koná
činnosť poučovatelskou a dohlédací v míře rozsáhlé.
Během roku 1900 vykonáno bylo 268 revisí a 34před
nášek. Zvláštní odbor „střední jednoty eprostředkuje

pro přidražená společenstva společný nákup potřebospodářských, jako semen, strojených hnojiv,paliva,
steliva, strojů atd, a prostředkuje prodej vlastních vý
robků apolečenstev. Ústřední jednota českých hospo
dářských společenstov soustřeďuje dle stanov všecka ho
apodářská společenstva (drudstva) v rejetřík společenstev
zapsané a zájmům obyvatelstva venkovského sloužící,
tedy společenstva úvěrní, nákupní, výrobní a odby
tová; nákup potřeb hospodářských obstarávají pro
členstvo své Raiffoisenky samy prostřednictvím jed
noty a jednota nedoporačuje zakládání zvláštních
-družstev nákupních tan, kde Raiffeisenka můžebýti
založena. Vysoko zúročitelné dlahy hypoteční konver
tuje jednota na Hypoteční banku král. Českého, aby
byly nízko zúročitelné, nmořitelné a nevypověditelné.
Každý přítel této svépomocné organisace obdrží u
Ustřední jednoty v Praze v Jangmanově tř. č. 25 j28.

podrobná poačení buď ústní, buď tištěná, jako soubor
tiskopisů k založení, výroční zprávy atd.

Obrovské dělo. V plzeňskýchzávodechŠko
dových dohotoveno v těchto dnechobrovské lodní děto,
objednané pra rakouské válečné loďatvo. Jest 12 metrů
dlouhé a jícen jeho má světlosti 24 cm, Zadní část
děla má v průměra metr. Náboj pro toto dělo váží
251 kg a je metr dlouhý. Prachu jest potřeba k jed
noma výstřelu 27 kg. Cena děla jest ani 250.000 K.
Zkoušky s dělem konaly se minalý týden za přítom
nosti viceadmirála barona Minntilla, vrchního inže
nýra Jedličky a poručíka řadové lodi válečné Zděnka
Kittla. Na shotovení děla pracováno po celý rok.

Verdi jake katolík. Verdi,slavnýbu
dební akladatel, který nedávno byl pohřben v Miláně
byl nejen věřícím katolíkem, ale také horlivým víry
své obhájcem. Když byl kdysi v Paříži přítomen
skoužos svého slavnéhodíla „Regaiem“ pravil k němu
Jistý durnalista a úsměvem: „Vaše | skladba zní
tak hrozně, še by člověk myslel, jako byste to mínil
a posledním soudem úplně vážně a pravdivě. „Áno
pane, myslím to zcela vážně a pravdivě, jakož i vše
ohno, co církev katolická učí“ odpověděl Verdi se zá
palem. Dodal pak: „Nepochopoji vůbec jek můžebýti
umělec anebo básník bom náboženství Křesťanetví
oduševňuje všoliká umělecká díle lidaká, bez něho

nebyl by Rafael, Michalangelo, Palestrina a Mozart
tím, čím se opravdu stali. Má-li pakmoje regaiem
cenu, má ji sajisté tím, še jest to dílověřících kato
Iků.“ Žarnalista jen překvapen tonto odpovědí řekl:
Já myslel, že Jete přítel a obdivovatel Garibaldiho,

který byl přece svobodomyelník.“ Verdi se namál a
fekl: Garibaldi byl zvláštní srobodomyslník, vědyť
měl vo svém vojsku polního kazatole kapucína a vě
řil na sázrak sv. Janadria a proto dal kapli tohoto
avětce v Neapoli skvostný dar. Co ae mně týká pra
vím, že nejsem pobožnůstkář, ale rozhodný katolík.

Zvláštní chuti. V Siamu předkládajíte
mravenčí vajíčka jako zákusek po obědě. Psí kýta je
v Číně obzvláštní lahůdkou. Krysy chovají prý vČíně

u nás králírv a požívají je.
+3 umrdinál. Mezi novými kardinály,

kteří budou v nejbližších dnech jmenováni, nalérá we
také P. Martin, gen. řádu Tovaryš. Ježíšova. Bude to
první případ, kdy generál řáda jesuitského obdrží
kardinálský klobouk.

(Zasláno.)

P. T. občanstvu

farní osady vamberecké!
Při svěcení nového hřbitova ve městě Vam

berce v měsíci listopadu 1900. projevil důstojný
pan farář, P. Jen Urban, ve své slavnostní řeči
přání, aby Okrašlovací spolek působil v příčině
důstojného okrášlení tohoto svatého pole,

Okrašlovací spolek jest ochoten tomuto přá
ní vyhověti. Důstojné okrášlení hřbitova bude pro
vedeno moderně dle plánu odborným snalcem sho
toveného.

Poněvadž však úprava tato při velké rozloze
hřbitova bude vyšadovati snačného nákladu, jejž
Okrašlovací spolek ze svých skrovných prostředků
hraditi nemůže, obrací se spolek ku všem osad
níkům a rodákům farnosti vamberecké, jakož vů
bec ku všem, jímižto z jakékoliv příčiny na dů
stojném okrášlení nového hřbitova záleží, s pros
bou za laskavé složení nějakého mílodaru k tcmuto
účeli,

Veškeré příspěvky budou řádně kvilovány ve
svláštní správě, kterouž »Okrašlovací spolek« vy
dá po ukončeném ozdobení hřbitova. V této zprá
vě budou podány také podrobné účty všech příjmů
a vydání s tímto podnikem spojených.

Všeliké milodary a příspěvky příjímá po
kladník spolku pan Frant. Panoch, odborný uči
tel měšťanské školy ve Vamberce. Doufáme, že
provolání toto směřující k ozdobě posud pustého
pole svatého, dojde náležitého ohlasu v srdcích
všech farních osadníkův vambereckých, a že tudíž
každý k tomuto účeli milerád a ochotně svoji
břivnou po možnosti přispěje, začež srdečné „Ž
plať Pán Bůh!“

Výbor okrašlovacího spolku ve Yamberce,
dne 10. m. března 1901.

Adolf Vyskočil, starosta města a člen výboru,
G. J. Lašek, předseda, Frant. Boháč, Karel Jin
dra, František Fanoch, Rudolf Roubal, Antonín
Stahl, Jan Zeman, Jos. Zeman, členové výboru.

(Zasláno).

Firmě: Adolf Novotný v Tyništi n. 0.

závodukobercovéma a látek i předmětů čalovnickýchatd. atd.
Jsem s Vaší zásilkou velice spokojen a přál

bych našemu českému závodu to nejlepší a Vám Bo
žšíbo požehnání!

V plné úctě oddaný

K. Adamec m. p.
v Čáslavi, dne 19. března 1601.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 23. března 1901. 1 hl

přenice k 1380 —13-70 žito k 1200—12-T0, ječmena
k 9'80—1060 oves k 6-80—620, proso k 10:0—10:40
vikve k 11:60—13-80, hrachu k 16-00—1840, jáhly k
1900—00 00, krup 16:60—41-00, bramborů k 2-40—-280,
jetelového semínka červeného k 6400 —88'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 00-00—00-00, máku k 27:00,
olejky k 00:00—00'00, Iněného semene k 19-00—2800
100 kg. žitných otrub k 12-50, pšenič. otrab k 12:00.
1 kg. másla k 1:00—2-06, 1 kg. sádla vepřového k
1*60—1*76, tvarohu k 0-24—0-33, 1 vejce 6 h, Jedna
kopa okurek k 000—0%0% jeden hekt. cibule k 6-00
jedna kopa drobné zeleniny k 1-00—4-80

Listárna redakce.
P. T. pp. čtenářům. Ze příčinou av. missii

které se celý týden v Hradci Král. konají, pracovalo
se v bisk. knihtiskárně každého dne ponze odpoledne.
Následkem toho vyšlo toto číslo až v sobotu,

p J. U. v K. Došlopozdě., R—n.Schůre v Kostelci n. O, v pondělí nebyla
veřejnou, nýbrž spolkovou. — Při posledním divad.
představení neúčinkoval tamnější spolek ochotníků,
nýbrš členové katol. jednoty.

Studenec, Třebechovice. Došlo jiš pozdě,bud
v příštím TYM PŮ PO

Oltáře,sochy aj.
ve vkosném a levném provedení

přesmě dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (echy) zr' žena roku 1858.
Fotografie a nákrr | u velik , +běru na přání k na

hléss n'í frank: me.

Nejlepší odporučen.| Plán. + spočly se neúčlují.
Provedeno ke 8 ltářů.

= Oltářz
6 m. vysoký, 2-80 m. široký, 8 5 sochami velmi
bohatě řezaný, k jebož dodání následkem úmrtí
nedošlo, jest pod výrobní cenou velmi levně na
prodej. Oltář možno si u níže uvedené firmy
prohlédnonti. Výkres oltáře zašle se ihned na

ukézku franko. — Bližší u firmy

Josef Krejčík,
uměl. závod sochařský a řezbářský v Praze.

Bubna 612-VII. Belorediho třída.

KOKAKOX

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

mezzanin.

0X

(Zasláno).

Závod kobercový a všech předmětů
k zařízení bytů, hotelů atd.

Adolfa Novotného
v Týništi nad Orlicí

pracuje dále a oznamuje ctěnému P. T.
zákaznictvu, že svěřené zakázky s dosavádní
péčí a rychlostí vyřízeny budou.

Obzvláště se upozorňuje na levné
zboží z partie.

RENKNNNRNNNNNNNNR
Dekorační maliř a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 72.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

tronátním úřadům

pro malby chrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

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

za jichž aprávné provedení se ručí.
Ceny 00 nejmírnější.

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

nými rozpočty.
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Do Kutné Hory a okolí.

Ku sv. biřmování
doporučuje velectěnému obecenstvu kutnohorskému
i okolnímu svůj velký sklad látek bedvábných,
vlněných i pracích na dámské i panské obleky,
dámehé žakety a límce (peleriny), dětské žaketky,
hedvábné a vlněné šátky a šály, slunečníky a
deštolky jakož i veškeré zboží do oboru střiznébo

spadející křesťanský a modní závod

E. Keist,
IKutná Hora, náměstí č. 99.

Nejlevnější ceny.



Úvocnéstromky.
Z příčiny zrušení velkého dílu školky

prodá. více tisíc jabloní, hrušek a třešní
v ceně zvláště velmi levné Josef Kulíř,
ředitel měšťanské dívčí školy v Hradci
Králové.

Zaměslnání
hledá muž prostředních let, vdovec,
který se v kancelářských a účet
ních pracích zvlaště vyzná, Dotazy

do administrace tohoto listu.

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 spátky ber zvýšení čení

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

Pranliší JIrOL$
závod řerbářský a umělé truhlářstvív Slatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Nabytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Ba" Cenníky na požádání franko. “GF

Nákladem knibkupectví J. Otty v Praze
počne co nejdříve vycházeti

Velký
Zeměpisný Atlas.

Pomocí řady odborolků vydává

Česká společnost zeměvědná.
Rediguje prof. dr. jimdřich Metelka.

. Potřeba řádného atlantu českého pociťována u nás
jiš od let, a intelligence česká těžce nesla, že až dosud
mosila používati otlantů německých. Rozhodnutím „České

olečnosti zeměrědné“, která je v tom směru zajisté či
telem nejpovolanějším, bude nedostatka tomu odpomo

ženo, i nepochybujeme, že dílo, na němě se už po několik

let pracuje, dojde podpory všech vrater našeho národa.Obšírný prospekt vydán bude později. Zatím dovolujeme
si uposorniti, že atlas tento budejediným dílem toho
druhu, v němž na rozdíl od atlantů cizích bude správné
názvosloví slovanské.

Předběžné přihlásky k odbíraní přijímá již nyní

knihkupectví B. E. Tolmana
v Hradoi Králové

(velké náměstí č. 26 poblíž lékárny).

Superfosfáty
animální a minerální.

Nejlovnější

RD
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bnojivo fosforečné do všech půd,
zaručaje nejrychlejší výsledek nej

větší výnosnost.

Novyhnutelné k jarní setbě,
nedá se jiným fosforečným hnojívem spo

lehlivě nahraditi.
Dále:

Kostní moučky, chilský ledek, efran
amonatý, soli draselnaté, kainit, spe“

ciální hnojiva pro kaloviny a obilí.
Poštornskou sádru superfosfátovou

k vrchnímu hnojení jetelišť a konservov.
chlévské mrvy, pícní vápno,

dodávají e přesně zaročeným obsahem,
všade soutěže schopné:

Torárna na v Břeclaví
dlá hnoji Poštornésoon A VUHRÁM,«'tátaa

, rovou. u Raxztok.
Ústředníkancelář?V PRAZE, Jindřišskául. 27.

Jan Kryšpín,an Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st.. Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 00 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporaěnie 8e

ku dodání iloken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelešnými rámy, st

těmi 1 vsamcním.

Vedkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

: ku definitivní objednávce.

ORP-Nesčetnáveřejná Tplsemnápochvalnáozndoí. "ji
Založeno roku 1836.

Příležitostné dary.

Václav Sole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi EKrálové
sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstva hojně zásobený
eklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlatá a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drabů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než věude jinde.

Veškeré zboží je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky ee přijímají a levně zhotovují, téš
veškeré uprávky hodinek se vyřizují.
E- Vše za levnéceny."B

Staré skvosty se kupují a vyměňuji.

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 ohní zlacené a otříbřené začzeročí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
sašlou se již svěcené se styrzením Jeho bisknpské MÍ.

losti. Snan závod můj může se vykázati četnými pocaval-.
nými přípisy P. T. zákazníků a Odporučuje Bo te DE sakoapení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

m,
Kondiční kancelář

spolku číšniků v Hradci Králové a okoli
Svatojánské náměstí v „Bosodě“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

První výroba

v dě

hodin
NÝa.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové bodioy, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věních bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

m
čistav

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v ové Paco (Krkonoše)
doporučuje se ku sho:ovení oltářů, Božíeh hrobů
a veškerých potřeb umění eírkeraíhoj též zhoto
vuje sochy světeů se dřeva | = kamene. — Starší

prácí, nměleckoucenunaj, bedlivé opravuje,pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož| za řádnou práci při cemách mejmír

nějších. 8 úctou veškerou

LUDVÍK NEJEDLÝ

vwNovém Bydžově
dříve v Hradci Králové

odporučuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

maleť kostelů 9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restanrojí staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lají obrazy nové

Návrhy ve slobu stavby kostela še na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

Česká industrie!

Semilské veby
gnámé výtečné jakosti 80-82 om. šir.

89 m. zvláště jemné zl. 650
23 m. silné zl. 550
28 m. gradlu 86-90 cm. zl. 6 60
1 m. prostěradla beze šva

145 cm. 48 kr.
1 m. sypky I ve 4 barvách

90 cm 3: kr.
1 m. sypky I ve 4 barvách

120 cm. 42 kr.
1 m. griselu 64 cm. za 34,

24, 28 kr.

1 m. kanafasu 117 cm. 43 kr.
1 m. Jnén. damašku 90 cm.

62 kr.
1. m. lnén. damaš. 180 cm.

75 kr.

23 m. znač. Pojíseříx 6—23 m. jemné „5m
23 m. gradl. damašk. 86-90

al. 740
1 m. barchetu tišt. 60 cm.

80 kr.
1 m. barchetu hněd. 60 cm.

92 kr.
1 m. barcheta červ. 60 cm.

30 a 38 kr.
1 m. fille 14 a 20 kr.
1 m. ozfordu 28 kr.
1 m. sefiru 80 kr.
1 m modrého plátna 45 kr.
1 m. ručníky 20 a 22 kr.
1 kus ručníku 11050 82 kr.
1 kus utěřek 65-65 16 kr.



jiTáby tek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury. Pérovky

Ludvík Knepr
w Hradol Kralové, Malé náměstí č.

vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.
117. Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie). Žiněnky.

Nové varhany
moderní stroj 8 1 mannalem a pedálem se 7mi
anějícími rejstříky a 4 kombinacemi, nacházející

se v Bále továrny na VarhaDy pana

dos. Yanický-ho v Třebechovicich
u Hradce Králové,

prodají se za levnou cenu. Varheny jsou čistě
haladěné a možno každému P. T. kupujícímu 8i

je prohlédnouti.

závod
školkářský

v Pamět
níku

u Chlumce
nebizt pro zimat a jarní vysa
zování stromy ovocné vysoké
s kraky, sazenice pro živé

loty, kkřoviny ozdob. konifery
ké stromy pro stromořadí,

pláňsta atd. Statisíce sazenic
vzásobě, Levnéceny Výborné
boží, Poučnýcenník zdarma

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školeké

chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Njy vyzn.
sa vystaven varhany na Národop. čoskoslovanské výstw Praze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.

znam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

O.k. výs. W továrna

nasharbn varhan a harmoniíJana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává Jeně: veškerých za nejlep
varhany uznanýchsoustavco

Lovejdůkladněji a v pi P brně
ších a opravy A vbyvarhan provedeza o tnějátů
dodmínek,
harmonia všech Boustav pro

kostely, školy a
salony v nejlepším provedení Bpě

tilotou rárokon e za ceny mírné.
taképravéamerická harmonia (Gottage

Organs) jsou na skladě,

V aárodě bylo vyhotoveno již okolo 4000nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějkími ce
nami vyznamenány.

Oenníky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

Josef| JosefŠtěpán,
závod poslacovačský v Pardubicích

opravuje jakoš i nové stavů

oltáře, kazatelny, všeho drohu sochy a veškeré
do oboru toho spadající práce v nejmodernějším

provedenía v cenáchvelmiSU VEUUv'

zlatých a stříbrných skvostů, svatobních i Slamnejrommmnitějšímoh kb
darů, kapesníchi nástěnných hodin všeho| % "OŘ
druhu doporučujev nejkrásnějším prove-| %* KLOBOUKY

Ladislav

[ZCDNDGGMECEENNUEHOONNMNUUTÁNIUMUNMIMZ1TTNIZEATKÍ

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře re Výprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.

Bursa práce v Hradci Králové,
Učeň zámečnický, pomoeatk truhlářský a [0

mocník obuvnický se přijmou u řádných mistrů
« Hradci Králové. — Na dotazy dvojitý kores,
lístek. — Bližší sdělí

Tos. Polák st. o Hradci Kr.

X PREEoREko kktíckkHe 77777

| KLOBOUKY
plstěné i vlněné v nejmodernějších
formách a barvách, panské, chla
pecké i děcké pro jarní a letní

období,

KLOBOUKY

bbsk
ej H

jeněainnnu

JMKENENNCANMNNNENENANEREOLIUINNANNNN.

(OTEHNEOEKONT2NEKNONNTERNANNEANRUGIENNCHUNKRENUNK

lodenové, zaručené jakosti, ručně
vyráběné pro pány lesní, správce atd.

Čepice, domácí trepky (Mikado)

4 má vždy v nejhojnějším výběru na skladě |*:

© Jos. Dvořáček,
* kloboučník

"z| v Hradel Králové pod podloubím.—=R|

JAN KALIS i

C. k. státní medailí vyznamenaná

Milovníci zahrad
a zejména pěstitelé zeleniny a plátelé květin za okny
postrádali dosud takového hnojiva, jež by obsahovalo ve
způsobě lehce rozpustném všeckyhnojivé součástky, jež
rostlina ku svému rychlému vzrůstu potřebuje. Až dosud

kupovaly se namnoze i bezcenné věci zá nekřesťansképeníze z ciziny, najmě z Německa, letos však zavedlo
letou sárakon v dokonalé jakosti. známé „Družstvo Hospodář, zasýlatelský závod v Husto

Rozpočty zdarma. pečích u Hranic“ universalní hnojivou eměs, jež dodána
E) | byvšiprvnímoravskouroln.továrnouna uměláhnojiva,

zasluhuje vážného povšimnutí a doporučuje Beke zkoušce,

OC DES DMC DMCJO
PrvníKrálohradeckýBAZAR ČAPR.

Zboží modní, galanterní a ozdobné
pro pány a dámy,

jako: Vkusné krajky, krajkové a vyšívané látky,
Přípravy pro švadleny stuhy,podsazení,opasnice,muslín,tangeb,organtin,
tkanice mohérové a kartáčkové k sukním, kostice a náhrady za kostice, dutinky atd.
Zástěrky, krajkové záclony.

na slunnlky, spony, rukavice, punčochy, dámské kraNejnovějšíblůzky, —Moderní šněrovačky oči
čené fagony v každé velikosti, v die míry se rychle a levně vyřizují.

Vkusné dětské oblečky, šatičky a střevíčky.
Prádlo bílé, barevné, trikové, turistické pásy a hedvábné šerpy,

Pro pány: hole,deštníky.Nejnovější nákrčníky. Knotiky
do manžet a nápršenek, kožené tobolky a brašny, pouzdra va doutníky a visitky, šle,
patentní věšáky na šaty, střevíce s gumovou a koženou podrážkou.

Pro pány cyklisty: Sveatery,štulpny,punčochy,spojky na kalhoty atd.

© Celoroční výstava hraček a dárků G
ku každě příležitosti se hodící. — Vše za ceny nejlevnější n pevné odporačuje

František Čupr v Hradci Králové,
v Klicperově ulici proti kavárně pana Fialy.

© Stavební truhlářství.

Knypl v Hradci Králové.

vyrábí a dodává

i
U
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| v Hradci Králové.
Filiální sklady:

Poskytuji výhodné splátky! Při hotovém placení 2—4",srážky!

Doporučuji přesně dle círk. předpisů neb v národ. slohov. vyšívání shotovené:

Meční roucha, pluvialy, dalmatiky, vela, nebesa, prapo Školní I spolkové, korouhve,koberce oltářní, příkrovy, siby, rochety s nítěnými rajky; monstrance, kali , pa
elfikaly, ciboře, svícny, lampy oltářní, kadidelnice,lustry, technicky pracoven kři

žové cesty a oltařové obrazy od nejlepších akad. mletrů.
SEECIALTT A: V ohnizlaceníkalichůneb ciboriidle ornamentu:1krát

v ohni 10 zl, — 2 krát v ohni 13 sl., — 3 krát v ohni ps ul., — 4 krát v ohni 20 zl. i oststních nádobposvátnýc

SPECLALITA: Pro chudé neb filiální ko
stely zasílámG mešních

rouch s příslušenetvím barvybílé,čer
vené, fialové, černé a zelené, celé x bedváb
ných damašků, clacé slatými neb hedvábnými

poremi, římského střihu. 6 kusů v celkůsa 69 zl.

SPECIALITA: Pro méně majetné kostely
= amílám: 1 úplný para
ment t. j 1 kasnle, 2 dalmatiky a pluvial
jakékoliv církevní barvy, cejé s hedvábného
damašku, clacé slatými neb hedvábnými por
tami, římského střihu v cené 75 zl.

ORP-Illastrované cenníky zdarma a franko. (ij

Nejstarší vlastenecký velkozávod paramentní založen r. 1810.JOSEFNEŠKUDLA,
©. a k. dvorní dodavateletví

v Jablonném nad Orlicí čís. 86 (Čechy).

Hotová paramenta zasýlaji se na ukázku, když udána přibližná cena a barva.
ORP“Mnoho tisio odporučení z celého Rakouska i Ameriky."=

Adresavždydo
slovněúplná!

1ya[dnpaaojaop4pzaesa1py

Pan Josef Neškodla v Jablonném nad Orlicí.

Zasílém obnos za obraz Božak. Vybupitele. Díky za laskavost tuto. Jest to zdařilé práce. Za
cenu tak levnou cos podobného a vkusného k účelům náboženského povabusení lépe se hodícího sotva

ja obdrěsti 1 M Rovněž i voškorá paramenta, ješ Jate pro zdejší blsk. seminář pracoval, došla všestranného napokojen:
Litoměřice23./2. 1898. Th. Dr. Frant. Kordač, rektor bisk. semináře.

Z veškerých cen illustr. cenníků němec. firem slevuji 5, sconta!

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.
Oltářní avíce voskové, polovoskové, hladké i krášlené,svícestearinové

kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízf

nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XIKI. vyznamensná frma:

E'r.Sezernslký,
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 +tearinové 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

prac. vdia a krystalovanou sodu, Reffinerie miner. olejův Mladé Boleslavi.BH EL
baladovozfrauko.

19007:270w0p-mUjydojlouÁ10up-H014W
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Ú
Cís. a král. dvorní

destilatoře

přala SD0L,AJOKA.

KOŘAEK.
Sklad u pana

Františka Suchánka ?
v Chrudimi. 2:

90000000000000000000000

Pekařství
bych převzal v dobrém chodu ve větším okresním
neb krajském městě. — Nabídky s udáním poměrů

a ceny do administrace t. I.

W“ Frávě vyšlo:"ji
PRC. Jan Pauly:

Praktické pokyny o domovském právu.
Popolární poučení o tom, co domovské právo jest

a jak možno.si je ný Cena 50 hal. poštou40 hal.

Na skladě v každém knihkupectví.

Nakladatel Jan Kotík,
knihkupec na Smíchově,

; DKK

=
František Vodehnal. NEDEDEHE

Nejlepší kola
8 osvědčenou známkou:

The Premier Úgole00.
Anglický způsob. Mnoho pochvy.nzBánÍ.

Nejpřednější novinka.
Ceny bez konkurenoe.

O0000000000000009000000

000000000000000000000000
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Podporujte křesťanskýzávod! "8

Objednávky dle miry se rychle zhotovuji.



janských hodnostářů pruských ve dvorním bradě
vé Vídni. A tu mezi jiným pravil: Při vší ná
klonnosti a lásce, kterou ku němec 6 říši chovám,
nemobu přec klidně patřiti na to, jakým
němečtí poslanci proti celistvosti Rakouska a mému
trůnu pracují. — Zdá se mi, že nejsem již dosti
silen, abych nebespečí, které říši hrozí zažehnal
— a že byde nutno na trůn rakouský dosaditi
sílu mladší.. .« :

Německý Leraemí prime Bedřichza
vítá jsk jsme již sděliti v první polovici dubna
návštěvou do Vídně, což lze puvažovati za počá
tek události velikého politického významu. Jedná
se totiž — jsk se praví — o sňatek syna něme
ckého císaře s vnučkou císaře rakouského, arcivé.
vodkyní Elskou, dcerou zesnulého korunního
prince Rudolfa. — Zda nevnucuje se vzpomínka,

„še kdysi Jan z Lucemburku jen proto že Přemy
slovna Eliška byla jeho chotí, stal se českým krá
lem a stejně i Ferdinand Rakouský byl za českého
krále volen jako manžel dcery krále Vladislava?
Sňatek mezi princi a princeznami přísně katoli
ckého panovnického rodu Habsburského a prote
staniského rodu Hohenzollerů byl dosud považován
za nemožnost a rozdíl náboženského vyznání za
nepřekonatelnou překážku. — | Jak se veřejnosti
sděluje, postará prý se rakouský císař o odatra
nění překóžek, které se sňatku staví v cestu. —
Že e'rana ženichova v náboženském ohledu nepo
volí a katoličku do svébo krubu nepřijme, o tom
není pochybnosti; jak známo znepřátelil se né
mecký císař s vlastní sestrou proto, že k vůli
sňatku se odřekla protestantismu a dosud svou
nechuť ke královské rodině řecké nijak netají, —
Ze stanoviska čistě katolického nelze pezralé úvaze
uvěřiti, že by se — v době, kdy němečtí emisaři
pod rouškou protestantských kazatelů hlásají zkázu
rakouské říše-a upravení rakouských poměrů při
pravují k dobrému zažití všematky Germanie —
přestoupením katolické princezny k protestantismu
Schěnererovu velezrádnému řádění pod heslem
sLos von Rom« dostalo sankce, —

Nepokoje v Busku. oSlovo Polskie«
sděluje z Petrohradu: Na Něvském prospektě sro
tilo se asi Boo dělníků a- studentů, kteří zpívajíce
revoluční písně téhli k zimnímu paláci, Bylo proti
nim vysláno osm setin vojska. Mezi davem a
vojáky strbla se bitka, v níž bylo na obou stra
nách mnoho osob, zabito a raněno. Proslýchá se,
že hrobě Tolstoj bude zatknut a internován.

Pronásledování katel. cirkve v Por
tůgelsku vedlo k roztržce mezi královskými man
žely. Královna Amalie z tobó (těžceonemocněla.

Válka v jišní Afriee přineslav poslední
době Angličanům opět trpká zklamání, Vůdcové
anglického vojska touží již, aby byl uzavřen mír,
poněvadž mezi vojskem již se jeví malomyslnost.
Do Anglie se posílejí zprávy vylhané, jen aby lid
nepoznal v jaké situsci se anglická armáda v A
frice nalézá,

Události v Číně. »KčinischeZeitung“
oznamuje z Petrohradu: V Mandžursku vypu
kly v okolí Čang-thufu zase nepokoje a sice způ
sobilv je loupežnické bandy, čínští vojáci a
boxeři. Generál Kaulbars. dal vojenské hlídky
ne trati dráhy z Karbina do Čang-thufu sesíliti a
požádal generalního guvernéra Grodekova, aby
mu poslal větší oddíly do Karbinu, poněvadž se
na jaře očekává nový všeobecný výbuch bozer
ského hnurí,

sJešíše Nazaretského l« odpověděl setník, 
já jsemle hlásil se Učitel.
Ale vojáci ani teď se nehýbali z místa. Ja

kýsi neobyčejný pocit zmocnil se všech i stáli
zmatení jako vinníci před svým soudcem,

sKoho hledáte?« opakóval otázku Ježíš,
když viděl, že se nkda nehýbá.

sJežíše Nazaretského| odpověděl setník sém
zmaten -laskavým pohledem, jež ho svou mírností
zrovna k zemi porážel.

»Pravil jsem vám že, já jsem = na to Ježíš,
„Jestliže tedy mne bledáte, nechte těchto, ať
odejdou.«

Ale ani po těchto slovech nikdo se nehnul.
Jako zkamenělí hleděli vojáci na Mistra. Teprve
po nějaké chvíli vystoupil ze zástupu Malchus,
služebník nejvyššího kněze, a vložil ruku na rámě
Učitelovo.

To vidouce oni tři učeníci zacbvěli se, ja
koby je blesk byl projel.

ePanel« vzkřikl Petr, jehož zrak divoce
zaplál, a položiv ruku na meč, tázal se: Mám
bíti mečem ?« :

A nevyčkav odpovědí vrhl se na Malchisa.
Ostří meče zablesklo se v měsíčním jsse, a krev

-polila tvář služebníkovu. Druzí dva učeníci rovněž
tasil: meče,

»Nechte tohol« pravil k ním Ježíš.» Není váml
uloženo usmrcovati, nýbrž odpouštěli a milovati
Zduž jsem vás neučil: Udeří-li té kdo v levou
tvář, nastav mu i pravou? A vy, co nyní Činíte?e

*Poražený Malchus, jemuž naseknuté ucho
na žilce vitelo, polekuv se neočekávaným útokem,
skryl se v zástupě. Po tváři kanula mu krev.

"Ježíš přistoupilk němu.

Z činnosti katol. spolků.
Z jedno kotelických tevaryšů

v Hradel Králové. Na nedělikvětnoupřistou

pili členové jednoty korporativně ku uv. zpovědi aav. přijímání. Odpoledne pak oúčastnila se jednota
korporativně a praporem a odsnaky velkolepého zá

věrečníhoprávoda při ověcení missionářekého sv. křížea jubilejního průvodu po avatyních hradeckých Po
velkonočních svátcích bude hráno nábošenské drama
av. Julie, které na četných místech došlo neobyčej
ného úspěcho.

Nvatejesefoká jednota v Prozečikonala
v neděli dne 30. bfezna veřejnou achůsi, při které
přednášel p. redaktor Vobejda-Proseč.ký n thematě:
„Církev katolická a novodobé busitatví“, Účastenství
bylo veliké. Lid sdojší rád navštěvuje jednotu, poně
vadě přednášky sde každou neděli vldp. far. Martin
kem konané téší se veliké oblibě; a také tentokráte,
kdyá přednášelp. redaktor „Obnovy“ přišli také i ze
sousedních obcí, aby zajímavců a v každém ohledu
poučnou přednáška mohli vyslechnouti. Pan redaktor
Jjseným a poutavým spůsobem vyjíčíl enahy těch no
vodobých „husitů“, ponkásal na tábory církvi katoli
cké nepřátelské a objesnil původ reformace, jakoš i
to, jakým způsobem ass reformace šířila — a kdo
byli ti „jasní“ apoštolové. Pedotknnl, jak to vypadá
s vyznáním protestantakýmdnos, kdy již jest vidět, -že
vyznání to jest na prahu úpadku, še již v mnohých
zemích povstává mocný odpor proti učení Lutherova.
Přednáška která přes 3 hod. trvala byla s velikou po
sorností vyslechnuta a řečník odměněn byl potleskem.

Dvě veřejné schůze konati se budouo

nichž přednášeti bude p. redaktor Prosečekýz Hradce
Králová a síce: V Klášterci, o Božím Hodé veliko
nočním v místnosti „na rychtě“ o 4 hod. odp. Tbema:
„Náboženství a lidstvo.“ — V Pastvinách, v pondělí
velikonoční, v hostinci pí, Nágnerové o 4 hod. odp.
Thema: „Ř-šení otázky soc. na základě náboženetví,“

Katolická jednota v Kostelci m.©.
konati bude měsíční epolkovou scbůzi dne 8. dobna
v 7 bod. večer v sále na „Rabětejně“. Přednášeti
bude slč. Rozsypalová o thematě: „Proč se sdruáují
křesťanské ženy a dírky.“

Jednota katolických jinochů a mužů
v Herním Studenci bude míti dne 8. dubna, v pondělí
velikonoční svoji valnoo hromada, která odbývati ss
bude ve 3 hod. odpol. v Rorným v hostinci p. Frant.
Břízy. Pořad jednání bude následající: 1. Zahbjení
scbůze předsedou. 2. Přednáška p. Ant. Ben. Drápa
Jí-a: 3. Zpráva jednatele. 4. Zpráva pokladníka. 6.

Zpráva knihovníka, 0. Zpráva rovieorů účtů, 7. Volnénávrhy.
Z Hromova. Svato-Josefskéjednota konals

dne 25, březně valnou hromadu, vo které přednášel
p. Ant. Jakl, člen bratraké jednoty v Úpici, Schůzi
zahájil předseda modlitbou, uvítav přítomné členy i

který pojednal o tom, co dobrého a co zlého nám mi
nulé století přineslo a jské zkušenosti nás mají pro
vázoti ve století novém. Řeč jeho upřímně přijatá vše
obecně se líbila a může slonšiti k povzbuzení panu
fečoíkovi, by pokračoval na té dráze a ce zdokona
loval. Také jiní členové našich upolků měli by lépe
vyušitkovávat daru řeči, kterým je Bůh obdařil a ne
nechat ty hřívoy ležet ladem, ale zdokonalovat se v
řečnění a tím pak blásat zásady dobré a konat úřad
apoštoleký. Nemusí zajisté lid slyšet povzbuzení k du
brému jenom stále od kněží, vždyť je to i povinností
kačdého laika, aby šíři) dobré a od Jaiků má to
vliv mnohem větší. Zo zpráv fankcionářůuvádí
me jenom body nejdůležitější. Spolek staral se hlavně
o to, aby se straně naší doafalo zde pevného základu,
o který by se opírati mohla, a to se jí také chvála
Bobu, s pomocí Boší přes všechno soptění živlů ne

přátelských daří, tak že při svorné poctivé práci jsounaděje na lepší ještě výsledky. Jen pracovat = ohntí,
bez bázaě na praro s na levo, nelekat se posměchn
lidí níských, kteří si libají v podlostech, darebáctví,
kouscích kriminálních a jiných modních cnostech ne————

»Bud bez starosti, mledíkul« pronesl na
to mírně a dotek) se raněného ucha jeho,

Jako nějakým kouzlem ihned. přirostlo
useknuté ucho, a nebýti na tváři jeho stop pro
lité krve, nikdo by nebyl myslil, že to ucho bylo
zranéno.

Ale to bylo posledním milosrdenstvím, jež
Ježíš za svého pozemského života zrakům lidský.n
zřejmě prokázal, 5

Záslup, jenž až do té doby zmaten atál
nemoba se pobnouli, neřku li upotřebiti mečů
s kyjů jimiž cestou byl mával, když ocítil krev,
začal se rotit a krvelačné bouřiti nad hlavou

Učitelovou.
eZabte hol Zabte tobo svůdce! Jeho moc

pochází od ďáblale vzkřikl jeden z davu, jemuž
vztekem naběhly žíly na krku.

»Mesit! Mesitl«“) řval zběsilý dav.
»Co na ného hledíle? Zabte toho svůdcel

Krev jeho padní na nás a na naše dětil« hulákal
jako šílený nepřehledný zástup, jenž se u vchodu
tísnil, aby proraail pevnou zeď římských štítů.

Křík nebesa prorážející otřásul vzduchem
jako hrozné racbocení bromu, když uhodí,

Poděšení učeníci dali se na útěk.
eJako na lotra vyšli jste s meči a kyji,

abyste mne jali?e pravil Ježíš stoje klidně a bez
jakékoliv známky bázně uprostřed toho útočení
a divokého řvaní, „Jako lační vlci dorážíte teď
na mne, a přece denně býval jsem u vás ve
chrámě uče, a nejali jste mne. A teď je váš čas
a panství tmy. Syn člověka jde jakož ustanoveno
jest, ale béda človéku tomu, který ho zradill«

Jidáš slyšel tato poslední slova, ale stavěl
*) Mesit — podrodník.

umravněných, — s prácepotom musí přinést výsledky.— V době voleb pracovala naše strana pilně pro na
debo kandidáta, křesťanského demokrata P,EmileDlou
hého Pokorného a síokali jeme trojnásobný počet blasů
než při volbách posledních. Dobré zásady ze podpo
rují tím, če (jee šíří a odebírá na 800 exemplářů
různých novin a tiskopisů. Knibovna čítá přes
000 svazků, které se hojně čtou. Vypůjčeny byly
750krát. Také správa | pokladníkova | nspokojila.
Máť apolek na hotovosti 165 korun. Po. těchto

zprávách objasnil předseda navrženou ve výborové poalední schůgi změnu stanov, což jednohlasně bylo při
jato. Výbor zvolen byl cejkem starý, až na p. Vítka
a p. Goldmana, kteří nově do něho zvolení. Po tom
Předneneno několik volných návrbů, mezi nimiž svláště
s nadšením byl přijat návrh p. Hetficiše, aby našema

vrchnímu ducbovnímn poj Edvarda Janu Nepom.vzdán byl upřímný dík za jeho neohrožené

vystoupení u J. V. císaře péra ve prospěch našehonároda českého od Němců barbarsky potlačovaného.
Provoláním „slávy“ našemu vrchnímu duchovnímu
pastýři a zdaru další epolkové činnosti zakončil
předseda schůzi.

Z Proseče. Dne 35. března konal apolek
katol. jinochů a možů valnou hromadu v mfetnosti
spolkové. Schůzi zahájil vidp. Fr. Martinek dojemným
proslovem v kterém zmiňoval se o důležitosti kato
lických jednot a katol. tisku který zvláště v poslední

době utěšeně zkvétá, a ponkózal na to, že před letyneměli jsme skoro žádného kat. lista pro širší vratvy
lidu a které existovaly byly hlavně jenom od knéží
odbírány. A právě proto lid dělný nebyl uvědomělým
a lohce sodi na vějíčku kteroaž ma přípravili od
půrcové náboženství, Ale nyní věc se obrátila; rozšiřo
váním a působením katol. jednot, také se rozmnožil

katol. tisk, uvědomění katol. stoupá s zájem pro
naše katol, snahy se šíří. — Pan jednatelépodal zprávu
o činnosti spolku za uplynalý rok, z níž vysvítá
kterak jednota naše v mnohém obledu se vyšinnla.
Ze zprávy pokladníka uvésti dlužno, že jednota nyní
má 409 K 99 h jmění. Dále podal zpráva knihovník;
— od minulé valné hromady bylo vypůjčeno 786
svazků kněh. Odebírejí se tyto Časopisy: „Obnova“
(3 výt.), „Obrana víry“, „Obrana práce a dělnictva“,
„Českýkraj“, „Mír“,Českývýchod“,„Echoz Afriky“,
„Svatá země“, „Devatenácté ateletí“, „Katol. Revae“,
„Naše listy“, „Ladmila“, „Český jinoch“ a „Lidový
list“, Na to přistoupeno k volbě nového výboru. Do
výboru zvolení byli následující členové: Jednatelem
p. Jos. Stodola, pokladníkera p. Leopold Křiklava,
knihovníkem p. Jos. Rejman, starším p. Jan Feltl. Do
výboru zvolení z mužů: p. Viktorin Večeře, p. Ant,
Menc, p. Jos. Filipi; — z jinochů pp.: Jos. Felti,
Jos. Soukal, Rudolf Vobejda. Za náhradníky z mužů:

k Karel Matějíček, p. Jos. Bartoš, z jinochů: p. Janenc a p. Řadolř Kolhavý. Ve spolku konaly se
každé neděle přednáškyze všechoborů. Přednášky
ty konal obětavý a nennavný předseda vldp. farář
Martinek, který tím nemálo k osvěžení a vzpražení
katol. ducha ve zdejší osadě přispěl. V uplynulém
roce zvláště dokázala uaře jednota če dokonale po
chopila svůj úkol a blahodárný výsledek již se jeví.
Přes všechny překážky, které mají často kořeny vzůj
mech osobních kráčela naše jednota klidně ku předu a
v tiché práci, bez reklamy snašila se, aby ten pravý
cíl byl opravdu dosažen. Všemtěm, kteří nelitovali
práce ve prospěch jednoty, zvláště dp. far. Martinkovi
stůjš zde zasloušený díkl

Z Přelouče. (Měsíčníschůze„Svornosti“ pře
loučské). Na svátek Zvěstování Panny Marie odbývala
„Svornost“ kř kat. soc. vzdělávací apolek pro okres
přelončský s-ou měsíční schůzi, při které uvolil se
ochotně přednášeti ctihodný pan Milo Zaraba, klerik
řádu sv. Norberta ze Želivao poučném thomatě:
„Naše názory o národnosti“ Po 4, hodině
zabájil dp. předseda četná navětivonou schůzi, načež
p. řečník svoji přednášku započal. Thema rozdělil ©
si na dvě části, jež hleděl náležitě odůvodniti. Za
tou příčinou zašel do óry ataročeské kdy naši ne
chtěli jíti do vídeňského parlamentu, a vylíčil aroza
mitelně opáčoé snahy mladočeské, ukázav čeho ve
Vídni nám dobyli a co nám ti pp. mladočeší s Vídně

se, jakoby se ho netýkala. Bez jakéhokoliv hryze
ní svědomí uchýlil se stranou a se škodolibým
uspokojením pozoroval, co se bude díti,

»Svažte hola poručil setník,
Vyléčený Malchus přikradl se ze zadu kUči

teli, strhl mu ruce na zad a spoutal je pevně
provazy, 2.

S napjetím všech sil uměli Římané co odrá
žeti rozvášněné -kněze a ostatní lůzu, jež na
Ježíše tak útočila, jakoby ho chtěla na kusy
roztrhati. Za hvízdání a zuřivého pokřikování
stál Učitel tichý a mírný, co zatím vůkol
něho rozléhalo se nadávání a proklínání, zatím
co zástup u vchodu do zahrady mával kvji a
hulákal: »Vydejte ho nám, ať na něm soud vý
konámel« on klidně šeptal svou modlitbu. Ani
jediný rys tváře jeho neprozrazoval strachu nebo
nějského rozechvění, Zdálo se, jakoby ani nepo
zoroval vše to, co se kolem něho dálo.

»K. předul« ozval se velitelův hlas.
Malchus popadl konec provazu, jímž byl

Učitel svázán. Ozbroje.í vojáci utvořili kolem
Spoutaného pevný kordon, a průvod se hnul.

Ohlušující fev, jímž byl průvod u vchodu
uvítán, dlouho ještě rozechvíval ovzduší, když se
kymácení pochodní dávno již přeneslo za cedron
ské skály a mrákoty vše zahalily, ,

Smutné ticho, jež před chvílí spočívalo na
opuštěné zahradě, nanovo tam zavládlo. Pustý
domek vykukoval tajemně z hustých snětí a po
hlížel tam na pošmourné zdi jerusalemských
hradeb, pod nimiž se bělají náhrobky, a vypla
šení ptáci, kteří se byli rozlétli, vraceli se s cvr
likáním do svých hnízd, aby pokračovali v pře
rušeném spánku.



li, Zmínil se o jejich těšení se, jak si s králem
ým po husitsku promlavějí ve Vídni,a všechno

vymobou atd. a vskutku —nevymohli. Dotek| se Omladi
ny, svýšení daní s cukru a potroleje, mlavil též o
výhodách Maďarův s vyrovnání, o původu strany
národních dělníků, a přečetl atr, 18. a 84: s programu
jejich o vztazích nár, dělníků ku šidům a kastraně
Katolické, Vylíčil činnost p. Klofáče a Fressla, ku
malé radosti přítomných jejich ctitelů. Promlovil

Hzně o straně „lidové“ t. i bes lidu o reslistech.Vylíčil snahy jejich očividně potupiti katolickou
církev, ale ířiti « hájiti klerikaliemaa protestantský
a židovský. Zmínil se též o programu heinfeldakém
800. demokratů a náležitě odsoudil jejich bezná
rodnost a nevlastenectví hlavně opovrhováním našeho
státního práva. Přečetl též názory kat. strany demokr.
3 programu litomyšlského a prašského a vybídl

fitomné ku lásce k vlasti a k rodnému jusyku
kému. Na konec /, hodiny vysvětloval, co

je státní právo a jak si je představujeme. Zmínil se
o překážkách četných ku jeho dosažení a vybíselku
horovcí a neutuchající činnosti. Obhajoval činnost
kněží a žádal bychom svorně a věrně animi všichni
epolupůsobili. Pak podal 3 pp. hostům objasnění o
národních socialistech a s mnohými díky a sa son
hlasu všech skončil za jednohlasného zpěvu pleně
„Hej Slovane*“, O 1/,8 večer byla schůze skončena.
Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Milesie v Hradel Králové. —Odpůroům

křesťanství dle vzoru Hajnova e jeho Osvěty lidu po
dařilo se vzbuditi buď odpor, nebo i chladnosť k této
člověka ušlechťající slavnosti. Avšak účastenství rostlo
každým večerem, třebas i jisté dušičky slídily kolem
kathedrály, kdo půjde na kárání. Květná neděle ráno
s velikým počtem kommanikantů, odpoledne tisíce lidu
obsahujícím průvodem ukázala, že se všichni lidé ne
dají ještě ani zastrašiti, ani komandovati hloučkem
nenávjstníků náboženství. I některé z intelligentů bylo
viděti 'v kostele, ba i — avěte zboř ue — n zpovědnice!
Ovšem nelze zapříti, če valná čásť intelligence zůstala
lhostejnou. Ale všeho uvážení hodno jest, že n. p. jistí
„intelligenti“ na lidi do kostela jdoucí volali, aby tam
nechodili, še se tam stane attentát, že hrozili píská
ním v kostele, že nechali na hlavách atojíce na pod
loubí, kdyš šel průvod kolem, až neintelligentní je
k slušnosti veřejně napomenali atd. atd. Nábradou
ekvělon sa tuto „abstinenční politiku“ byly alsy a
díky lidu v kostele blasitě pronesené spolu s přáním
aby se ze rok slavila „obnova“ svaté miesie. Snad
potom se pozná, že nikomu ani nejvzdělanějšímu ne
škodí pomocí řady důrazných promluv, s kterých ta
strašná missie sestává, přemýšleti o Bohu, 0 sobě, o
nesmrtelnosti a právě tím povenásti se od všedního

motářstvím porušeného šivota k ideúlům nejvyšším.
častníci této tklivé náboženské potěchy s pocity oprav

dového vděku pohlíželi na povznášející příkladsvého
Vrchního Pastýře ndp. biskupa Edvarda Jans, jenž
av. missii vřelou promiuvou eabájil i ukovčil a spo
lečně se všemi jednotlivých pobožností se účastnil.
Výras toboto hluboce cítěného vděku tlamočila zvláštní
deputace z inteligentních kruhů, která v úterý do
stavila se do bisk, residence a Jeho Milosti projevila
vroucí díky za duchovní dobrodiní. Rovněž vldp. re
ktora P. Cibulka vyprovodil jeden s intelligentních
účastníků av. missie až na nádraží. Jeat patrno, še
náboženství jest dosud ještě drahocenným ideálem i
mnohých vzdělanců a že ber ohledu na několik zrůd

ných povah nutno drahý tento poklad pěstiti a vaděávati.
Prepadiý „Zkušební kandidát“. Na

true „Obnově“ opskován darvinistický „Zkušební kan
didát“ v Klicperově divadle, ale páni vzdor vášnivým
důkacům“ o vědeckosti ošuntělého dervinismu po

Řoželi důkladně. Rosdali spoustu lístků zdarma, ale
divadlo zůstalo ad na ty chudinaké porce úplně prázdné,
My ovšem pánům ns jejich deficiž nic nepřidáme, alo

řipomínáme, že se sami přesvědčilio „přítašlivosti“
derriniamu, proto svou kapitolu o polovadělaných
učencích uzavíráme.

Králové. V pondělí dne 35. m. m, nkončen byl
v hospodářsko-včelařském kroužku bohoslovců Král.
Hradeckých cyklus přednášek „o včelařetví“ které
ze zvláštní ochoty pořádal pan Alois Thuma, učitel
včelařství na střední hosp. škole v Chrudimi. Na
elovo vratý odborník vědecky a formou zábavnou
poukázal na důležitost tohoto ušlechtilého zaměstnání
jak po stráne> přírodní tak 1 hospodářské. S velikým
zájmem sledovány byly výklady o živosprávě a ana
tomii. včelky, které pan učitel provázel sdařilými
illustracemi. Rovněž poutavým způsobem vyložen byl
racionelní chov včel saložený na moderních vymože
nostech naší doby. Přednášky pořádanépo všechny
peděle postní, 8 velikým zájmem všechbyly sledová
ny. Děkujeme tímto p. Thumovi za poučení a pobavení,
rovněž i veledůstojnému představenstvu za uspořádání
těchto přednášek! — Bohoalovci.

Umrtí. Ve atředn, dne 8. t. m. zemřela
v Hradci Králové pí. Barbora Bayerová, matka dp.
J. Bayera, protokolisty bisk. konsistoře. Pohřeb ko
nati se bude v sobotu, dne ©. t. m. o 2 hod. odp. —
V Chrasti zemřela dne 38. t. m. pí. Marie Novotné,
chof inspektora biak. velkostatku. Pohřeb konati ee
bude v sobotu, dne 6, t. m. o 3 hod. odp.

Nenapravitelný „čiperný oebchodnik“.
Upozornili jeme předešle jemným pokynem p. klem
píte Hiávkn, že aolidní obchodník ze svého krámu
nemá vynášeti do vináren průběh obchodního jednání
se svými odběrateli a če nesmí činiti pány sodpověd
nými za přehmaty jejich slubů. Ale p. Hlávka po
kyou toho neponžil ku své nápravě, nýbrž vlestno
ročním podpisem ve svém osobním durnále „Osvětě
didů“ potvrzuje na novo slavnostně s krámu svého
vynešený klep m ulobí ae na nás, že jsme dle sré
šarnalistické povinnosti klepy podobnéhodrabu při
početli na účet jeho obchodnické nevadělanosti. Dnes
po tomto vlastnoručním projevu musíme jiš klep

tento sapošísti p. Hlávkoví na účet slomyalnostia

opakujeme své mínění, še.iakorým sobem stáváee krám jeho postrachem katolický odběratelů.
Naši obchodníci stěžují si na čilý odbyt šidovských
obchodníků a zapomínají, še tento odbyt nevamiká
nějakými Čarami, nýbrž besvadnou úslužností šidov
ských obchodníků. Kdyš pak se poukáře na kříkla
voa vada některého našeho obchodníka, obrašnje se
místo vlastní nápravy, de není „patolísel“, nýbrš

římá“ povaha, ačkoliv veliký rozdíl jest mesi pato
lsalstvím a obchodní úslušností.

Králobradecký biskup s BerlinerT
blatt.“ — „Berliner Tagblatt“ píše: „Králohrad ý
pan biskap Bryoych zastal se českého národa u vlády
rakouské. Před trůnem rázným spůsobem dokázal, že

se Čecbům děje křivda, Jest tořídkým jevem, žejduchovní hodnostář se tak rozhodně českých „Wen

clů“ ujímá.“ — „Berliner Tagblatt“ zapoměl ještěpodotknouti že i mnozí s těch českých „Wenclf“ se
ndp. biskupovi odměňají spíláním a sarovými útoky.
Prnšácký, nám rozhodně nepřátelský list uznává oběť,

kterou ndp. biskup přinesl, a „vlastenecké“ české liety
jako ku př. „Óna,“ „Česká demokracie“ atd. jenom
jislivými články enabu ndp. biskupa odměňují.

Výstava e h Julia Jelínka,
rodáka Nechanického, šáka Pirneras Hynaise, otevřena
bude dne 6. dubna o 9 hod. v měst. divadle Klicpe
rově v Hradci Král. a potrvá přes svátky velikonoční.
Vetapné do výstavy té stanoveno pro studující s
vojsko 20 b., pro ostatní návštěvníky 40 h.

Slavnost. V nedělí 31, března o 11. hodině
dopol. odevzdal p. c. k. místodršitelský rada Steinfeld
rytířský kříš Františka Josefa p. Lad. Hanělovi,
řediteli c. k. odborné školy pro umělecké zámečnictví
v Hradci Králové. Tichá tato slavnost konala se v nej
udším jen kraba sboru učitelského odborné školy ve
sborovné ústaru, která sa tím účelem vkaeně ozdo
bena byla poprsím J. Veličenstva, květinami a dra
periemi. Pan mfstodráitelský rada vytkonl zásluhy
oslavence o rozkvět ústavu, který z nepatrných po
čátků dospěl na výši nynější a těší se věhlasn daleko
za hranicemi. Pan feditel dojat děkoval za vysname
nání řka, že čest jemu prokázaná je vyznamenáním
celého sboru učitelského, s jebož horlivým spolupů
sobením jedině bylo možno domoci se utěšených pří
tomných výsledků. Provoláním slávy Jeho Veličenstvu
vznešenéma podporovateli školství a blahopřáním a
c. k. místodržitelského rady a sboru učitelského ukon
čená tichá a dojemná tato slavnost. Srdečné ae tě
šíme s prospěchu ústavu tak mnohoslibného a £ vy
snamenání asslonžilého jeho vůdce a blahopřejíce vo
láme: Na mnohá léta!

N předceda berních komisí. V$
nosem zemského finančního tiditelství pro král.
v Prase ze dne +0. března byl pan ©. k, finanční
rada JUDr. Adolf Šimek v Hradci Králové jmenován
předsedou všech v afídle c. k. okres. hejtmanství
v Hradci Králové uřízených berních komisí. Pan o.
k. finanční rada Karel Baohtela pak současně tímto
výnosem téže fankce sproštěn.

Vzrašující scéna odehrálase dne 20.m.
m. na nádraší v Hradci Králové. Anna Tobolkovů,
elaška s Třebovětic, která v pátek, dne 28 m. m.
náhle sešílela, dopravována byla do ústavu choromy
elných v Kosmonosích. Nešťastná dena, která jest
matkou nemanželského dítěte, vyhrožovala svému
průvodci zabitím, chraplavým hlasem vyličovalaohrom
né bezpraví, které aseji prý atalo. Tobolková byla
všdy pracovitou a svědomitou oluškou. Nikdy si nestěžo
vala, nikam do zábav nechodila — s ta náhle počala
večer dne 38. m. m. zuřiti, že musela býti svézána,
aby nespáchala sebevraždu.

lové naproti novým kasárnám ae nalézal, utrpěli
těchto dnů značnou škodu. Pošel jim lev Klerého“sa
drahé peníze před časem získali,

Nová Raiffelsenka. V Doudlebéchn. Or.
ustavila se nová záložna dle vsoru Raiffolsenova.

Koncert duchovní v Jaroměři. Pi
vecká a hudební jednota „Jaromír“ v Jaroměři vo
věnec posavadních úepěchův ověší nvila květ zdařilým
koncertem o neděli květné právě podnikoutým. V po
uvátný tento den naslouchalo v povznosené náladě
četné obecenstvo velebným spěvům dalmisty Páně,
Fr. Gregorou v hudbu uvedeným, stejně napjatě jako
třem „biblickým písním“ mistra Drořáke, kterými
vzácný host = Póttingea, slč. M. Stocká, posluchače
uchvátila I solisté madi, pp. prof.Treštík a sbormi
str U. Stocký, všechen sbor pěvcůvi pěvkyň a nikoliv
poslední vlastní síly hudební výkony své přednesli
s vzácnou láskou i opravdovým citem; nelše dosti
vděčně vspomenouti obětavosti těchto občanův jaro
měřských a svláště horlivosti abormiatrovy, jehož

řesnému vedení taktovky produkos nedělní nové vy
slo avědectví chvály, mě potlesku všem účinku

jícím po každém čísledestaio se al. Stocké dvou
vkusných kytic. Nico nevadila mocnému mu ne
vhodná, prestorem nedostatečná místnost (úská tělo
crična měšť. školy chlap.), s toho jdoucí tíseň na ne
dadlech zvláště patrná, a dnená atmoaféra. Nedostatek
místa připravil zajisté mnahé opozděné návětěvníkyo
vzácný požitek slavnosti době tak přiměřené. Jako
by = jiných říší, lepších světův v přítomnou akuteš
nost vkroditi mělo,rozcházelosejen volněobsosmatvo,
kdyš doaněl velebný chorál:

Zůstaň, Pane, sůstaň s námi,
ardce lidstva přetvoř v chrámy,
kde se dík Ti u úctou vzdá;

„Tys, Ó Bože, sfla má!“

Vyznamenání. J. V.císařvyznamenalvidp.
V. Erychleba, jub. faráře a osob. děkana v Deštném,
za zásluhy, kterých si sa úiletého působení jako
farář o ozada aískal, slatým záslněným kříšem a ko
ranou. Blahopřejeme!

Dražstvo ku zvelebení chovu do
bytka okresu Opečenského koné14.dubna
t. r. o 2 hod. odpol. v obecním hostinci v Pohoři val
nou hromadu. Na programu mimo obvyklých formalit

nalézá se pojednání o nastávajících výstavách vOpočna

JM je s přednáškap-Jana Hoinze,Fiditaleoly s a: „Ja neti si márol
při ohovaskotu tokrovaého

Na stavba kostela v Jenikovicích
dobrotivěpřispěli: Z města Třebechovia. Po 100
K.: slavná občan. sáložna, — sl. ro, záložna. — Dp.
Jos. děkanna odpočinku40 K., po 80K: alě,
Barb. Hladkých, Dr. J. s ebotí. — Po 10 E.:
pp. Karel Kysela kaplan, Fr. Rášiška, V. Dotřel mly
nář, J. Hájek mlynář, V. Rejchrt, Aut. Králka lekár
ník; po 6 K: pp. V. Kantor, Fáborský A. kupec, pí.
Šrámková Fr.; po 4 K: p. Holoubek Fr., paní Rem
bousková, C, pp. Medek Jan, Urban V. fesník, paní

srmáková M., Pe- Zoura Fr., Kreitner synové,Vla
čiha J., Haviík V.,Zeiple K; poa K.: Šolíp Jan,Mrha Ang., Probošt J., MertlStan.; posK.: pí. Ma
obáčková M., pp. Mrha Frant, Kupka 3., ČernýJ.,
Freind G., Salášek J., Střemoha Jos., Černý J., Bvo
boda J., Fabian J., Kouba J., Staněk J., KubínFr.,
Weiner J., Škareda J., Horák V., Staněk A., Bidlo
A., Jeremiáš, Větvička J., Kánský J., Svoboda J. ku

9 Ublíř Frant., Kara V., TruněčekJ., KlimešY.,
třemcha J., Hloušek Fr., Kara J.. Burian J., Nejme

novaný, Andres A., Vachek V., Podolník Ed., Šole V.,
Dubský V., Svobodová A., Probošt Fr., Černý V., (lá
vecký) Vokoun J., Podstata J., Jaroměřský J., Ma
hášková, Zelený, Hejeman Jan, Dr. Klepetář, pí.

rná Fr., p.Drašnar bajný; po 1 K.: Kalena J., M
mánek J, Probošt, Seidl V., Ferd. Polák přednosta

leneo A., Satrapa A., pí. Prášilová M., pp.Urban V.,
Podstata J. trahlář, Novák A., Škalda V.,Jakl kolář,
Pitr J., Štěpánek, Šmída V., Cejnar Fr., Orašnar Fr.,
Havlík J., Ďitr Fr., Jarkovaká K. Nojmenovaný, Nej
menovaný, Čermáková A., Všetečka „» Popr A.,Stě
drý L., Otta J., Satrapa V., Buječ, Vlasák V., Košťál
K., Pinkava, Mánek J., Kopecký, Prokop Fr.,
Pelikánová A., Michálek, Holnb J., sbauer K.,
Bervid J., Hájek Fr., Frei Fr, Novák V., Svoboda
Fr., Bons, Boubal J., Vitonšek Č, Židek J.. Potůček
Z., Bruchtil Fr., Frynta J., Prášil J., Světlík K., F.
Černý, Řehák Fr, HorákJ. Mažonš J., Marhoul B.
(Pokračování). Za veškeré milodary srdečné díky vzdává
a o další příspěvky ustívě prosí Ferdinand Ho
nousek, děkan v Třebechovicích.

Micsie v Jablemel m. Jiz. vednech 17.
—25. března konali členovéřádakazatelského a topp.“
P. Bruno Bárta = Olomonce, ředitel misií, P. Jindřich
Saip s Prahy a P. O. Pospíšil z Uher. Brodu. Přes
to, še měnivé počasí jarní nebylo vědy příznivé a lid
s veliké části v továrnách je zaměstnán, měla missie
výsledek skvělý. Sv. ovátosti přijalo 970 kajícníků,
mesi nimiž 6 členů oboru učitelského české úkolya
četní členové obecního zastapitelstra, Učitelé němečtí
se nezúčastnili. Do bratrstva růšencorého dalo 60 za
psati skoro 900 členů. Pobošnosti eucharistická, ma
rianská a svěcení mieslonářského kříše zvláště se vy
dařily. Při obou posledních slavnostech, jež možno.
nasvati skvostnou manifestací dacha katolického v Da
šich končinách, bylovyplněno do posledního místečka
1 presbyteriam a sakristie a ještě zástapové zůstali
venku; chrám, před několika léty rozšíťený, nemobl
všech pojmoati. Miesie nade způsobily radostný roz
ruch dalekosa hranicemi farnosti. Lid k „bílým

oteům“ přibuí celou duší jako k nejapřímnějším přátelům. Všaktaké dovedli dobývati srdce. Jestliže la
vděčně přijímána jejich slova, pak třeba říci, če jejich

takt,„paj libeznesti, iejich upřímnoata obětavostapo
Štola noznající únavy.pů n oeoslovaly Dnovéjejich ytu u nás p ají nám j rásn

bo aěně touáíme,aby 6e vrátil. fa
Od . 8 prvním paprskem jarního slnnce

dostavila se mládeží naší smutná povinnost branecké,
Bynové nadějní i nenadějní, namnoze šivitelé a opory
starých rodičů, volání jsou státem, aby zaplatili daň
s krve. Po ulicích měst venkovských jest živo. Cha
sníci procházejí jimi, ozdobení za kloboukem fanta
stickým kvítím hodně divokých barev bez lada a
okladu. Hlava klesá k hrudi, oči zakalené věští od
vodní nálada: nutaou opilost, do které jako do hr
dinné módy vpravují sw tí, kteří opilými nejsou.
Ze ruce, sa ramoma 60 vedouce, jdou městem za vře
štivého svuka harmoniky, výskajíce a bulákajíce,
Myslí v ta ohvíli, že jim -patří avět. A zpívají. Jaké
fsně! všechny odrhovašky vojenské vysní s jejích

hrdel a satlačují tak pel písní národních. Jsou mezi
nimi také „oenné:“

Bodejžš by Vám hrom sapálil
Vaše svědoní — © vehurá! Pgiza...nýl“

V koutku odvodní síně krčí se matka, čekající
osud svého syna, stojí tam i němě milá, které láska
dříve padla do srdce, nežli vzpomněla, še milý její
neodbyl posud povinnosti avé odvodní a že dlouhý
čas tří let budou od sebe odloučení. Smutné to
obrásky! — Uvádíme je v dobrém úmyslu. Chosme,
by avláště mladá naše v našich jednotách a
vadělávacích spolcích avé druby poučovala o výsnamu
branné povinnosti, k níš nejméně ee hodí rozpustilé,
lidakosti se příčící a důstojnost její ponišují nálada,
Tento nešvar musí jednon přestati,

Z Kardaševy Řečice. Bylazdedne 20.
března £. r. v 7 hod. vočer veřejná přednáška spo
jena se zábavným večírkem. Pořádala to těloovi
Jednote „Sokol“.Plakát oznamoval: Přednáška: Naší
Alosofičtí představitelé, přednose p.Zvolski se Sobě
slavi. V tom dvojí podvod: přednáška byle o Aug.

Smetanovi, odpadlíko. . řečníkjmenoval se Ku

čera, úťedník hedvábníckého závodu národníhoBonika ze Soblčalaví, téš odpadlík a snad Iškovec.
náška byla velice roubavá a tak aprostá, že poslu
chači atarší a rozvážnější se přitom stadem červo
nali. A kdo to spfskel? Vlastnědva horliví vlastene

čtí učitelé a nastrčili napodpisy knení úředníky,jednatele a starosta Sokola. — všsk ubosí aní
nevěděli oč jde. Kdy do sobůze nepřišel
musil předsedati místostarosta učitel Plískal a tím
we přiskřípi. Když poslachoši při takové sprostotě
urážení církve a nábošenství dádali předsedajícího,
oby řečníka napomenul, aby aslnšnějimluvil, neměl



<tomukorášanechalbodáleláti.Pěknéjestčo
psa Zpěníkpřipsal Aug, Smajnnoviaplao astrono

erýd apost premonstrátFr. SmetanPoslocbažiBol AEIÉ"takperidot čeori, do"
mlaví o Smetanovi, skladateli oper. Přednáškou do

oflen byl pravý pak. Kněžetvo mělo býti otupsno„o zstím bene padla na podvodné aranšéry. Takovým
apůsobem prohluboje se lidové vzdělání,

Bilsknppeyych a riteelní vražda.Zaámá Osvěta šidů s Hradosodstěhovaná přinesla
člének se amíměným nadpisem. Bylo by pro nás
nečestno považovatí něco ua uráška, co Úsvětalidu
píše. Ale k vysvětlení věci podáváme následující ob
Jasndní. Židovský list „Kleine Presse“ ve Frankfartě
přinesl perfidní článek « nápicem „Vrašda dívky
v Polné“ opsaný prý s freimaurského „Freidenkra“
u Wiesbadenu, Článek ten byl poslánp. biskupovi od
katolíků německých a prosbou, sby „Kleine Presse“
Haloval. Ndp. biskup odkásal věo tu právnímu zá
štopci Sohmittovi v Mohnči.Schmitt aprscoval šalobu
sám neposlav ji k dka p. biskupovi, který teprv
z Osvěty lidu se dovídá, jaké důvody jeho právní
sáatapoe v ní prý uvádí. Kdybyvšak p. biskop byl

„šalobu k přehlédnutí dostal, myslíme, znajíce jeho
nevědčení, še by asi zcela jinak esstavene byla. Byl
y jistě jiný, snad pádnější důvod k žalobě vybral.

Vědyť jsou v článka perfidní lži o zpovědi, ktorá se
e vraždou polenskou ve spojení uvádí a věc Jíčena
tak, jakoby p. biskap byl faráři Vlčkovi dal právo

k rozhřešení bratra Hrůsové, jejň plátek s vraždy ob
viňuje. Což vše od hůry aš dolů je bídné lež. Méně
vhodná —ne-li vymyšlená—stylisace šaloby
sepsané Sobmittem bos vědomí B biskupova béřeso za důvod,abyp. biskupmohlbýtiodviňo
ván m dvojakosti, ansť prý Obnova dříve Jinsk o
oituelní vražděpsala, neš prý nyní p. biskup vfalobě
píše. My ovšem nemáme té volnosti, jako Osvěta
úldů, která o ritaelní vrašdě dle s7óho penězi vy

ilouděného „přesvědčení“ psátiamí, kdešto nám se
Sa peníse, o které koafiuskací přicházíme, vynacuje
mlčení. A proto ani mes nemůjeme — nejméně
pak p. bi — o rituelní vrašdě mluviti, ale

myšlénk nepodléhají konfiskaci. Za to však můžeme
bex konfiskace říci, že Osvěta lidu, dokud jí peníze
a té snámé kapsy poplynou, dvojaká nebude. Jento

„je nám divno, še se v Hradci Králové, městě to,
si to sa čest klade, že je české, může přes ten

vybasov = hostinců protičeské a protikřestanské
+Oověta ještě číati, a še se nalesnou lidá, kterým je
pao Hajn člechotnějšíma nedvojatějším charakterem,
neš-lí biskap, jemuž ani pod kotníky
messhé. — Ostatně by Osvěta musela do že

Bchmitt žalobu tu tak etylisoval. Lčivost všelijekých
těch plátků jest opravdu nenv

- Z Vamberka dostali jemepříkrí dopis,v němě so nám vytýká, proč jsme uveřejnili referát
-o večírku, ktorý na počestsesnulého básníka Zeyera
byl ve Vamberku pořádán.Ačkoliv tušíme, kdo asi byl
původcem dopisu toho, přecv sájmu pravdy a apra
vedinosti nníno veřejně prohlásiti, še spolek, který
ku poctěketolíckého básníka slavnost po
Zádá, alespoň v tomto ohledu unslabuje uznání.
Nám se nejedná 0 osoby, ale o věc, Chceme-li
spravedlnosti od jiných, jsme také dle křoglanské sá

-sady sami apravedlivými. Jinak jeme p. dopieovateli
vděční, že si tak borlivě „Obnovy“ všimá a že má
dobrou snahu, byť i nebyl náležité uvědoměn o tom,
že katolické noviny nejsou jen pro uveřejšování spol
vkovýchspráv, nýbrž še opravedlivé posusují také

ou Činmost veřejnou, ať jiš jest směru toho meb
omvho. — Prozatím konstalujeme, še v poměrech
"Vambereckých nastává obrat — a fe ti, kteří z osob
"níoh příčinse kat. ruchu stranili, dnes omýšlejíjinak.

Z Cuelavi. — Dne 43. a 24. března konán

byl ve farnosti naší přičíněním kat. jednoty proktickývhosp.kurs, jejž řídil učitel zemděl. rady p. urghart.
Při tomto probírány byly eásledající časová a pro
ikaždého hospodáředůležité otásky: 1.O hnojení oroých

ůd, lak a zebrad hnojem chlévekým a strojeným. 3.
p) organisaci rolnictva n nás a v císině. 8, O chova ho

8, nynější době těšiti. — Osvědčený.hospodářský řeč
„ník p. R. Parghart promlavíl ©všech těchto otázkách
prakticky, věoně s srosumitelně a kromě toho zodpo
-věděl po kašdé přednášce icelou řadu hospodářských
-dotasů. — | Důlešitost podobných karsů v vaší době
„jest nepopíratelná a proto hospodáři naši v zájmu
svém vlastním co největší mají jim věnovati pozornosti.

„PHětímu hospodářskému kursu: Zdař Bůh!
Ze Bmlřie. Zdejší půveck jednotě

„„Hanka“ podařilo se uískati avětosnámé „České kvar
tetto, ješ uvólilo se dme 5. května t. r. ve Smiřicích
koacertorati. Podrobnosti jekoš i program uveřejněny
„budou později. .

Ze Sopotnice. Jako roku minuléhoi letos
konala se sde od 13.—18, března pobošnost missio
nární vedením vidp. P. Jana Zimy, benediktina Emaaz
ského. Osadníci šli k sv. zpovědí; bylo jich 1300 bez
školních dětí. S díky se připomíná, že zpovídat vypo
máhalí i okolní kněží, svláště vldp. bisk. vikář Jos,
Kaplan a vldp. vikar. sekretář Antonín Kaška. Tento
„měl dne 17. břesna kázaní k mužům. V den jmenin
Jeho Bisk. Milosti přistoupilo 400 mažů k ov. přijí
„nání a modlili 00 na velepastýře svého.ed 68"

Různé zprávy,
P. T. ph. členářám.

UplynulojišI. čřvrtlelátohotoročníku
— apřec nejenše mno s P. T. pp. čonářůpředplatnédosudmesaslali,aleisasta
ralé nedoplatkysa „Obmovu“asa insero
vání vyrovnánynejsou.Také některéupo

„mínky kleré jsme saslalí můstaly Des povší

multi. Jako my hledíme všem pošadavkům
které se na nás kladou učiniti sadosí, pro
síme dutklivě P. T. pp. členáře a inserenty,
jiché se totýká,aby i onipovinnostísvé
dostdli.

Velikemece. Svátky velikonočníjsou poby
blivé, t. j. na určitý dem v roce norásané svátky.
První neděle po úplňku, ješ následaje první rovno
dennosti, zasvěcuje se památce Kristova vzkříšení.
Tento význam připadl jim teprve na koncilu Nicejském
r. 825. Ve století druhém a třetím připomínaly Veli
konoce mladému světu křesťanskéma zvláště utrpení
a amrt Mesiášovu. Mohou tudíš svátky tyto nejdříve

býti voy dne 22. přeanea ro ějí nýdnbna.Jsou-li svátky nejrannější, jest eo“ již 4. února,
Zelený Štvrtak Be 6v. Jossfe, Rod Boží velikonoční
22. břesna, Hod Boží svatodušní 0. května a slavnost
Bošího Těla 20. května. Posledně se tak stalo r. 1818.
a připadneto ašr. 2102.,čehožse s nás nikdonedočká.
Ve drabém případě je „Popelec“ (10. března), Hod
Boží vlikonoční na denav. Marka (96. dubna), Hod
Boží svatodušní na sv. Antonína Pad. (13. června) a
slavnost Božího Těla na sv. Jana Křtit. (34. Čarvna).
Posledně se tak stalo r, 1060. a příště te tak stane
r. 1948. V nejblišší době budou nejrannější Velikos
noce r. 1018., kdy připadne Hod Boží na 25. březas
a nejposdější roku 1905. kdy Hod Boží připadá dne
23. dubna. Také příštího roka 1908 budou dosti
ranné Velikonoce, nebot Hod Boží jest dne 50. března.

Pouť de sv. země. Letosna podrimvy
praví se dvojí pouť = Tyrolska do sv. somě, v sáří
(od 9. do 80.) promuše i šeny,'v. říjnu (od 7. do 25.)
jen pro muše.Frvá tedy cesta s Brixenu v Tyrolsku
sem a tem 31 dní, a stojí se saopatřením 170 zl., v
L. třídě a 180 £l. ve II. třídě, včerně už jost zabrnuta
částka 5 sl., která ne ale poukázkou sašle uš při při
blášoní se na adrozan: „Anden Palaestine-Pilger-Ve
rein sa Brixen in Sůd-Tirol, kamě teké so zašlou pří
padné dotazy písemné, k nimése přiloží snámka S kr.
na odpověď.

Benodekovy paměti, jak oznamuje„Ra=tibor“ budou v nejblišší době vydány. K tomu podo
týkáme následující: — Jak se nám z kruhů sasvěce
ných oznamuje, nebudou to zápisky úplné, poněvadě
jistá místa by jistě propadla konfiskaci. Když Bene
dek r. 1806 telegrafoval s Hradce Král. do Vídně, aby
rychle umavřenbyl mír, poněvadě viděl, do jest bitva
jiš polovičatěstracenou, tu dostal s Vídně odpověď
sápornou. — Aještě toho dne, kdyš rakouské
vojsko podniklo útok na: Chlam, během 20 minut

ped přes 10.000 rak. vojínů a asi 260 důstojníků,nedek ve svých pamětích líčí průběh boje a trpce
si stěžuje še nebyl pochopen a kdyby se hned s po
čátku věsho dbalo, jak on to sám myslil bylo by maoho
tisfo lidských šivotů ušetřeno. Další poznámky jeho
jednající o rosmlavě a J. V. po bitvě, vydány nebudou.

ení pochyby, še zápisky Benedekovy so značně rozšíší.
Pravdivost židovské šurmalistiky.

„Nene frele Presse" uveřejňuje insert následujícího
snění: „Obratnýšarnalista, israolita, přijme se
v naši redakci. Týž má pracovati pro rabriku: Různé
a drobné správy,“ jenom kdyš jest nedostatek mate
riálu aby rubriku tu svou zvláštní šurnalistickou
schopností mohl doplniti. Měsíční slušné 600 koran.“
Čtenář zajisté hned pozná, že redakce židovského lí
stu potřebujekachnáře. — Ta „svláštní šur
nalistická sohopnost" tedy jest uvalejňoveti
lži a smýšlenky, aby se tím calá veřejnost kinmala.

Aja tato „činnogt“platí židovská redakae 800 kor.měníča

Řím a Potrohrad. Kdyš čeký virtuos
Kubelík svého času odjížděl do Petrohradu, aby tam
před carem ruským koncertoval tu „Bad. Listy“ psaly:
Slavný náš umělec Jan Kubelík odjíždí do Petro

brada. Radostné pocity smocňojí se českého národa,
že moji E jeho synů má ae objeviti ne atné

asi — Kdyš věak ten samý Kubalíkjel do
ma, tu také ty samé „Had. Listy“ jislivě napsaly:

„Pro papežské hnéní zajel si český houslista
Jan Kubelík do Říma“Když tedy jel doPetrohradu.

byt slavným umělcem — a kdyš vpolední dobětaké navětivil Řím degradovaly jej Listy za
pouhého „homslistu“. Opravdu, veliká důslednosti

Národní lístý — a žid Ponišek.
Dnes není anad nikomu tajno še v táboře „Nérod.
Listů“ věje jiný vítr. Není tomu ještě dávno co
ptaly: „Bašdý katolický kněz je zrádcem národa“,
A dnes píšou: „Na katolické -kněšstvo ve věcsob
národních lze ae bezpečně spoléhati.“ Tento obrat
Národních Listů. pozoruje oslá česká veřejnost a
v „Obnově“ jeme jiš častěji se o tom zmínili. Ale

podivně 00 v tom vyjímá činnost spolupracovníka6r. L, dida Poníška ve Vídni. Tento pán pracuje
pře židovské noviny ve Vídni, pro vládní listy.
v Lvově a v Budapešti « také pro Národ. Listy.
Dokůd ještě nebyl finančně eilným, byl vřelým ča
ským národovcem, — a „Nár. Listy“uveřejňovaly
stále celé aloupce jeho frásí a avláště článků — o
Husovi. Ubohý Hanel Jistě nepomyslel kdo o něm
bude pro český lid paáti! Dnes však pan Po.fšek
ukazuje pravou barvu. Tepe každého, kdo so opováží
něco napsat o Hilenerovi, o židovské činnosti“ atd.
Co mu jiš záleží na „Nár. Listech“? o vlnstenectví
ma vyneslo kapitál dnes je boháčem, proč by tedy
nepomohl také souvěrcům. Kde nemůže písemně, tedy
alespoň ústně kaceřoje ve Vídní kašdého poslance,
který se opováží proti didům něco říci. Celou svou
činnost soustředil na otázku židovskou a články,
které 60 v „Nene Freie Presse“ o „tmě klerikálů“, a
o svobodném státě židovském objevují, jsou z jeho

1Toť tedy čistý „národní apoštol“ — Nár.
sty ka všem sklamáním kterých se jiš došily mo

bou nyní také přičíati činnost svého spolapřracovníka
Ponfške!

O úpravě platů učitelských pracuje
se pilně ey obouSn kde nice
ek 60dovídáme, ns sákladech známých návrhů školské

miso a nikoli ne sákladě srudení jen dvou poaled
ních tříd. Jest to také soola logické, aby všichni uči

telovése atejnon kvalifikaci a při stejné ano ne ven
kově přiobtížnější práciměli stejné alušné s výslušné,
tak jako jest věc nařízenau úředníků: sdjunkt v Praze
má totéš slušné jako adjunkt v Teplicicích u Brou
mova, pouze aktivní davek jest onomu o několik
zlatých výše vyměřen, kterývšak na pensi nemá vlivu.
Denní listy přinesly v minulém měsíci následující
správy o této věci: Zemský výbor (totiš přísedící
zemského výboru a referent pro záležitosti školské p.
prof. dr. Prašák) vypracoval pro příští zasedání zem
ského sněmu tři osnovy zákona, £ nichž prvá obsabuje
ustanovení, že nejnižší dvě třídy platů učitelských na
obecných školách a IV. třída na školách měšťan
ských se zrašují (tudíž slušné má činiti 1200 K*
a 1600), dále že roční slušné učitelek industri
úlních obnáší 90) K, a konečně že zatímní 
učitelé mají míti odměny 900 K a podačitelé ss skou
škou způsobilosti 1000 K, v I tř. 1100 K; kromě toho
obsahuje osnova některé změny ve příčině příbyteč.
ného ředitelů měšťanských škol a správců škol. —
Druhá osnova doplňuje $ 28. zák. o právních poměrech
učitelstva, vyavětlajíc pojem: „nepůsobil dle povin
nosti“. — Třetí oenova obsahuje pak částečně směny

předpisů pensijních. — Ovšem to jest návrh reforentův,ter) členům subkomitéta ku prozkoumání byl podán

- a který feprro přid před sněm, předten sněm,jeně jednomyslaě ecbrálil návrhy školské komise. Zá
roveň je vypočteno, še toto navržené zemským výbo
rem upravení atálo by 3'/, mil. korun, čímž by se Je
tošní přirážka zvýšila o 0"/, takže by obnášela 609,
neboť na svýšenou daň s líhu nelze dřívepočítati nes
až do 1. září. Ovšem nedostává se zemských příjmů
— to je ustavičný refrain, jedná-li se o úpravu platů
učitelských. Je třeba však přemýšletio nových prame
nech, nechť se uvalí třídní daňna velocipedy, na pašky
na hon, na věcí přepychovéa jiné. Kdo provozujesport,
ns velocipedu nebo chová přepychové koně jezdecké
a kočárové, nechť platí dle majetkových poměrů urči
tou semskou daň. Kdo chodí po honech a může to
mato sportu věnovati sta a třeba tisíce, nechť platí
daň přepychovou. Kdyby se vše řádně za pomoci vý

daně osobní jiš stávající provedlo a na školství
obrátilo, činilo by to kolik milionů korun.

Cena královmy. Denní listy — přinesly
správu o nových poštovních známkách, které dal král
italský tisknouti. Mezi jiným ve zprávách těch stojí:
„Nanových známkách jest zobrasena krá
lorna s udáním ceny“.

Blázni byli, kerdy mělí ... VBílska
městští úředníci dostanou uniformy; kordy oned také.
— Z toho je ovšem veliká radost! Snad kdyby jim
ubralí každému dvé stě ročaě — a dali uniformu a kord,
byl by přecjásost. Páni ministři by ai s toho mohli
vzíti dobré naučení: kdo žaluje na bídu— ať se mu
dá uniforma. *

Útalny pro píjáky. Zomskémukomitétu
v Čechách, jenž koná přípravy proVIII mesinárodní
ojesd protiaikoholistioký, předložil pan profesor dr.
u Kuffner návrh, aby zřizoványbyly v Čechách
svláštní útulny neboli asyly pro osoby, jež následkem
snenžívání lihovin prokázali se nescbopnými své sá
ležitosti obstarávati, aneb jimiž ohrožena jest bez
nost majetkové, veřejná čí osobní a sice pokud nejsou
stíženy takou duševní chorobou, vyžadující léčby
v ústavě choromyslných.

Výstraha. Rekousko-uherskýkoneulátv Dráž
ďanech upozorňuje, že následkem slabého rachu ate
vebního a váznutí obchodu a živností nedoporučuje
se silnější příliv dělníků s Čech.

Proti cizím agentůmvystoupilaobchodní komora v Košici v Uhrách.Napomenala obchod
níky, aby cisím agentům ukazovali dvéře. Což aby
to také naši obchodníci činili? Uherští agenti by po
stižení byli v první řadě!

Právníci, kteří
nebudou a ©. k. sondů v
praktikanti přijímáni,

Betšild nechce šidy. V jeho závodech petro
lejových v Polsku propustil prý všecky úředníky —
židy. lou sná je a ví proč.

Fiasko prof. Masaryka. Z Prahysenám
sděloje: V neděl: měl zde mluviti prof. Maasaryk na
veřejné schůzi, k níž však se dostavilo mnoho jeho
politických odpůrců. Masaryk uvítán projevynevole
a voláním hanby a k slovu ze jiš nedostal, Schůze
ekončila bezvýsledně.

Francenzské romány vyznačujíse ne
jen pikantnosti — ale také podivným někdy až smě
čným slohem. Tak román Monseleta „Paměti člověka“
začíná: „Jmenuji te Douval, jsem Douvalův syn a
Douvalův vnak. Tak se jmenuje mnoho lidí. Jako
melé děcko jedl jsem kaši. Měl jsem také dasivý
kadel.' Lékař řekl še přejde — a také přešel... “
A jako je začátek, tak jest průběh celóho románu.

Myšlenka žádná — sloh Aanojící — s přec románten se rozšířil v 40.000 výtisků. A u nás opravdu
cenné a důlešité kuihy leší v koihoskledech a zřídka
kdo je koupí.

lošili třetí státní skoušku,
úch a na Moravě jako

Výkaz politického dražstva tiskového
od 15. února do 81. března 1901.

Clenové družstva tiskového pod ochranou sv, Jana
Nep. splatili dle čísel.

Zakládající po 20 K.: 49.,55 (40 K.)
77 jest Bo K. — h.

Skuteční po 10 K.: 49., 60., 106.,140., 164.,
156., 187., 168., 178., 219., 330., 841., 203., 250.,
208., 288., 809., 390., 897,, 311., 820., 880., 348,
(6 K.)., 858., 306 jest 346 K. — h.

Přispívající po 5 K.: 87., 88., 60., 127.,
138., 184., 186., 187 (8 K.)., 834 (10 K.)., 244., 245.,
246., 876., 414 (3 K.), 420 (4 K.) jest 73 K. — h.

Dary na Adalbertinum udělili sb pánové: JehoBiskupská Milost, nejdůst. Pan Kdvard Jan Nep.
Brynych. — 3000 K. — h.

1. Vik. Chrasč po30 K.: J. Kobr, B. Be
ránek, J. Blašek, Ant. Holub,Al. Konvalinka, Jos.



Kučera, Ant. Mrkvička, Jos. Plocek, V. Šinkora; po10 K.: V. Gyurkovic, Jos. Holaman, V. Hvězde, Fr.
Štěpánek, J. Zítko; po 4 K.: Jos. Najvrt, Fr, Víla;
po 2 K.: Jos. Klapka. jest 320 K.—.

2. Vik. Trutnov, po 10 K.: Ferd. Kutecher,
Jos. Kndrnáč; po 3 K.: Fr. Ringel; po2 K.: AL
Krsek, Al. Leder, J. Sohembora, Fr. neidr, Ant.
Thim; po 1 K.: J. Gottstein. jest 34 K. —.

8. Vik. Litomyšle, po 5o K.: B. Pachta,

po 10 K.: V. Bier, V. Bok, A. rocházka, SE Stepan,10 K.: V. Strnad, Jos. Vlček, po 6 K.: Fr.Křivo

Elávek, Frant. Krása, Vinc. Marek, Jan Sobota, Jos.
Vyhnánek, po 5 K.: K. Macháček, po 4 K.: K. Ján
ský, Vil. Keckstein, Jnl. Váňa, po 2 K.: ALDobrav
ský, Fr. Lašťovičko, J. Sobmid jest 203 K.:

Různí: potoK: L. Vichte, po 40 K.: K.
Kbon, po 20 K.: Al. Pinl, Fr. Tondl, po 18 K. 32b.:
Fr. Kutnar, po 10 K.: Dr. Jos. Novotný, B. Kubát,
V. Frůhbauer, Ant. Vitvar, Št. Bobek, Fr. Sychra, V.
Vaněk, po 6 K.: Fr. Lang, po 4 K.: Jos. Moravec,
K. Pablásko, 2 K.: Al. Karan jest 230 K. 82 h.
celkem 8085 K.82 h.

(Zasláno).

P. T. dp. bratřím spojených vikariátů:
Kosteleckého n. 0., Králického, Lanškroun

ského a Rychnovského n. Kněž.

Pozvání
ku volné konferenci v děkanství

Žambereckém

8 následujícím pořadem:

1. Dp. sekretář a děkan Kaška, ku výslornému
přání účastníků konference Kostelecké prakticky pro
vede „protokol a cvičení snoubenců“

2. Dp. farář Konečný, přednbse myšlénky o tom:
„Co činiti duchovnímu správci, aby u osadníků v sa
pomenatí nepřicházeli jeho záslužní předchůdcové
odpočívající na farním hřbitově?“

8. Dp. kaplan Šeda: „O vyplácení kongray a
remanerací“. . 7

4. Dp.farář Portman: „O zvláštním zpovědníku
při schůsích.“

5. Postavení kněze v pádu nemoci, do debaty
uvede podepsaný. 

6. Budoucí konference a volné návrhy.
Posnámka: Přednáškybndoukrátké; žádám

ale slněně, aby dpp. 0 jednotlivých bodech přemýšleli,
aby o každém krátká, ale věcná a bratrsky vyzní
vající debata se rozpředla.

Na faře Nebesko-Rybenaké, dne 19. března 1901.
4

Jan Šrámek,
tejemník vik. Bychnovského.

Sociální hlídka.

Zdá se skorem, že horečka „dělat pána“
u nás v Čechách již jaksi zdomácněla. Jak
mnoho jest těch, kteří se pachtí za titulem,
byť i při tom museli míti nouzi. — Národové
bobatoou vyráběním statků, nutných k obecné
potřebě. Náš národ do nedávna pozůstával
pouze ze zemědělců a dělofků, pokud tříd
výrobních se týče. Neměli jsme vlastního prů
myslu a máme dosud poskrovnu. Obchod, vý
nosnější a snadnější působnost ekonomickou
než je i průmysl, ponechali jsme úplně živlům
naší národnosti nepřátelským. Už máme také
několik škol obchodních, a obchodníků máme
nu mále. Mládež naše miluje pohodlí. K čemu
se dřít za stálých starostí! Mladý pán navště
vuje hospody, kavárny a nějakou ta obchodní
školu, nebo dokonce akademii, a jde pak —
k poště nebo jinam do úřadu. Samostatná
činnost se mu hnasí, jde raději do úřadu „dělat
pána... !“

Obcbod a průmysl přinášejí národům
bohatství. Zemědělství málo se vyplácí, a jen
tehdy, když hospodář osobně a co nejvice se
přičiní, řemesla a živnosti poskytují jen zvláště
dbalým jeduotlivcům kýženého blahobytu,
úředník je člověk odvislý, advokatura pokleslá,
lékařů je více než nemocných. ....- +++.
smutné to vyhlídky pro národ jako je český,
který nemá svého obchodu a svého průmyslu!

Zajímavo je, jak i v zemích bohatých a
vysoce vyvinutých hromadí se zbytečná in
telligence.

Ve Francii je as 12.600 lékařů, z toho
2500 v Paříži. Z lékařů pařížských sotva tře
tina dosáhne větších příjmů,za to však ostatní
mají dosti nedostatku. Chce-li kdo v Paříži
čit jako lékař, potřeboje k tomu. slušnou
sumu. Má-li méně příjmů ročních, žije „chadě“,
a obecenstvo lituje jeho „ubohé“ — pacienty.

Na venkově přec 5000 lékařů má tak
skrovné přijmy, že se to nikterak nesrovnává
s nákladem na stůdia a 8 oabytým vzděláním.
A přes to chrlí university francouzské ročně
přes 1000 nových lékařů!

Advokátů je v Paříži přes 9000. — A

z těch ani 300 nemají z udvokaciááélodný důchod. Ostatní buďto se bohatě diší, nebo —
hynou v bídě.

Podobně vyjímá se statistika úřadníků
s-skademiokým vzděláním, profesorů, literátů,
umělců atd. A to nejsou sned jenom poměry
francouzské. Uvádíme Francii prota, poněvač
je to země poměrněnejbohatší. Ale hmotně

poměry intelligence v jiných zemích jsou jestědaleko smutnější. A jak u nás to vypadá
U nás lékaři a advokáti na Moravě a ve

Slezsku našli by ještě pořád dosti slušné
obživy. Ale n nás mladý lékař a mladý advo
kát ohce žít — v Praze. Nač se dřít někde,
kde čert dobrou noc dává, raději — třit
nouzi v Praze.

Náš chudý národ podobných neblahých
poměrů by nesnesl. Proto mnelme hledět, aby
naše mládež od útlého věku jiš zvykála si na
boj o chleba, aby byla skromná, pracovitá
a vytrvalá. A aby se vedla k obchodu a prů
myslu, a ne tam, kde hlad kyne = nejistotou:

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 30. břesna 1901. 1 bl.

pšenice k 1130—1940 žito k 1160—1260, ječmena
k 960—11:00 oves k 680—6 20, promo k 10:0—10%40
vikve k 12-40—1800, hrachu k 16:00—17 60, jáhly k
19-00—00-00, krap 10 50—44-00, bramborů k 4 40 —280,

jetelového semínka červeného k 76-00—84'00, jetelo
véhosemínka (inkarnát) k 080—1040, mákuk 3140,
olejky k 00:00—0000, Inčného semene k 20:00—23"50
100 kg. žitných otrab k 1280, pěsnič. otrab k 19-00,
1 kg. másla k 2'20—2-40, 1 bg. sádla vepřového k
1-60—1-76, tvarohu k 0-28—0-88, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 000—0:00, jeden hekt. cibule k 6:60
jedna kopa drobné zeleniny k 1*00—400

Listárna redakoe.
Chrudim. Nyní není možno,až v některéní číslo

po svátcích. Pozdrav!
P. T. pp. dopisovatelům. Některé zprávy od

kládáme pro číslo příští. Na dopisy, které v poslední

Do Kutné Hory a okoli.
Ku sv. biřmování

doporučuje velectěnému obecenstvu kutnoborskému
i okolnímu svůj velký sklad látek bedvábných,
vlněných i pracích na dámské i panské obleky,

hedvábné. a vlněné šátky a šály, slunečníky a
deštníky jakož i veškeré sboží do oboru střizného

spadající křesťanský a modní závod

E. Keist,
Kutná Hora, náměstí č. 99.

Mejlewnější ceny.9ŇMk
NENÍ

AEe

ORNS

davkůmvyhovující.

sesaručenímprácenej

modernějšímpoža
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,Škarda,Brno.
Uměleckýústavpromalbunaskle,

Sbirejte upotřebené

poštovní známky všechzemía různých
druhů i ty nejjedno
dušší,ve prospěch chu

dých hochů, kteří se chtí věnovat stava kněžskému,
Za to každý dostane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i sásylky adre
sovány buďtežna kancelář„Bethlehem“ Bre
genz (Vorarlberg).

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje ce ku sho ovení oltářů, Božísh hrobů
« veškerých potřeb umění cirkerníhoj též shoto
vuje sochy světců ze dřeva | s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravaje,
pozlacuje s polychromuje.Za výrobkyvlastní díln

ruší, jakož i za řádnou práci PAcenách nejmír. :
nějších. 8 úctou veškerou

Antonin Sucharda.

Za hospodyni
hledá místo slečna v prostředním stáří,
která jest ve vaření a vedení venkovského
hospodářství úplně obeznalou. Nastoapiti
může hned aneb dle přání. Lask. nabídky
pod značkou „Spravedlnost“ do admin, t. I.

MUDr, L. Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hed.

PRAHA,
Jungmanova třida. Široká ulice č.12

mezeanin. ©

0

= Oltář
6 m. vysoký, 280 m. široký, s 5 sochami velmi
bohatě řezaný, k jebož dodání následkem úmrtf
nedošlo, jest pod výrobní eemeu velmi levné ns
prodej. Oltáře možno si- u níže uvedené firmy
problédnouti. Výkresoltáře zašlo se Ihned na

— Bližší u firmy

Josef Krejčik,
uměl. závod sochařský a řezbářský v Praze.

Bubna 612-VII. Belorediho třída.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežnýsoudní

znalec a odhadce .
„v Hradoi EKrálové k

sv.-Janské náměstí č. 77.) :

doporučaje ctěnéma obecenstvu hojně sásobený
oklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drohů ae zárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně skoušeno a ||
značeno.

Nabytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Bvatojánské náměstí a a pražského mostu proli
hotelu Merkur.

Bag. Cenníky na požádání franko. “N

(Zasláno).

Závod kobercový a všech předmětů
k zařízení bytů, hotelů atd.

Kdolfa Novotného
v Týništi nad Orlicí

pracuje dále a oznamuje ctěnému P. T.
zákaznictvu, že svěřené zakázky s dosavádní:

péčí a rychlostí vyřízeny budou, m
Obzvláště se upozorňuje na levné

zboží z partie.



Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

3
W,ZNĚ:

CoA
|SKDÍ | odlernýnměloskýzárod
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MAL2 PRAHA-L,
č. 146 st, Molá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 00 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelešnými rámy, sk

lěmí $ vsasením.

Vetkeré rozpočty, sklssy i odborná
rada bezplatně,bexe vší závaznosti

ku definitivní ohjednávce.

SMB“Nesčetná vořejnáí písemnépochvalnáuznání.jj

„ Založeno roku 1836..

Právě vyšlo č.s4.
„Časových Úvah“

Změení řádu jesutského
„od des. Valenty.Stran 31.Cena 8 h.

Na základě vědeckých pramenů odbaluje
Aptor: „odůvodněné“ zrušení řadu jesuitského
€minulém století, podávaje zajímavý obraz

tehdejších nepřátelskýchproudů -proticírkev
mích. Že nepřátelé církevní v'minnlém.století
nelíší se nikterak ve volbě svých zbraní od
-doby inoderní, dézně laskavý čtenář z vylíče
ného děje. Objednávky vyřizuje obratem

- Administrace „Časových Úvah“.

7 Kondiční kancelář.

Svatojánské náměstí v „Bosodě“
doporačuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a: restanrací zde i na
venkově řádný pomocný personálzejména:
-vrčhní číšníky, číšníky, aklepmistry, ku
„chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

' za nějpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

* LUDVÍK NEJEDLÍ,

v Novém Bydžově
dříve v Iradel Králová

áporeaje svůj ateliér k provedení všechdekorativních

"při teranlivé malířské tašhnice.
Provádím malby ol

uměleckého apracování,:

4ja©

nodnchého ač do
aurojí stařé malby

Založenor. 1803.
i LO JN

+ A jarnímuobdobí

Ť bohatě zásobený sklad tu. i cisozemských

novotinek.
Anglickéčistoviněné

šatyod tb ee.

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení věcho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná. ,

Rolníci!
Žádejte cenník kosa a arpů „Hospodář“,

brousků. carbořundových a všech bospodářských
potřeba Družstva „Hospodář“, rasýlatelský
velkozávod v Hustopečích u Hranic. Morava.

Každé

a matce

Česká industrie!

Semilské veby
známé výtečné jakosti 80-82 cm. šir.

25 m. zvláště jemné sl. 660 33 m. znač. Pojiseří al. 6—
23 m. silné ul. 650 28 m, jemné al. 5—
93m.gradiu86=00cm.zl. 6-50 23 m. grad. damašk. 86-90
1 m. prostěradla beze šva al. 7:40

145 cm. 48 kr. 1 m. barchetu tišt. 60 cm.
1 m.sypky I ve 4barvách %kr.

90 cm. 88 kr. 1 m. barchetu hněd. 60 cm.
1m.sypkyI ve4 barvách 23kr.

120 cm. 49 kr. 1 m. barchetu červ. 60 cm.
1m.grizetu 64 cm. ma34, 80 a52kr.

20,28kr. 1m. file 14a ©kr.
1 m. kanafasu 100 cm. 86 kr. 1 m. oxforda 28 kr.
1 m kanafasu 117 cm. 43 kr. 1 m. zefira 80 kr.
1 m. Iněn. damašku 90 cm. 1 m. modrého plátna 45kr

58 kr. 1 m. ručníky %0 a 22 kr.
1. m. lněn. damal. 120 cm. 1 kus ručníku 110-65032 kr.

70 kr. 1 kus utěfek 66-65 15 kr.

1 tacet šátků 75, 64, 68 kr., 1-25 al., 1:66 zl., 160 ul.,
240 zl.

Ubrusy, ubrousky, ručnilky lněné damaškové,

ponožky, punčochy atd. nabízí a při sakázce přeš6 sl. franko dobírkou zasílá

První českámeohanioká tkalcovna na zboži
lněné a bavlněné

Bratří Hamáčkové v Semilech.
Vzorky zdarma a Iranko.

—— v Hradci Kršlevé

na velké podsíni číslo 146.

Založeno r. 1863.

Černé modní i
i1smutkovělátky. 38o 0

zaručené jakosti. B ÉHedvábnéšály a šátky. 88
Francouzské batinty. “ »

Různédruhy vlněnýchlátek s
počinsje šaty od sl. 125.



3 Česká. největší rakousko-uherské továrna ne. —

Ju harmonia americké a evropské soustavy

==) | RUDOLFPAJKR4 SPOL
Ed Fillálnísklady:Praha,Spálenáuliceč 35; vBrně, Rennerguaseč. 18; veVáni IX.Hrmoslegame8.
3 WW-Dlustrovanéoennikyfranko a zdarma. =)

Speolelní závod klatovským prádlem. Tovární sklad bílého zboží.

Prádlo pro pányi dámyve velkémvýběru,výbavy pro nevěsty vlastní výroby,
kněžské kolárky atd.odporučaje

Stanislav Jirásek v Hradci Krélové.Učně.
NENÍ | z řádné křesť. rodiny přijme za výhodnýchpodmín

J OSEF KIESLICH,závod gozlaoovačekýpro fohrárnové práce aF výrobu rámců

Bezkonkurenoe.
Založeno r. (897. 

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strum.e IIOUSLE€
ké výborné se smyčcem v ponsdře 6, 7, 8 sl. Koncertní 10, 15, 20—80 al. Violy

M čela, basy, citery, flétay, kl a t. d. volice levné; na př.: koncertní citeravpouzdřeod7 zi, fótnazgre L.dřeva10klapeks nov.stříbra19zl.,klarinet
uadil. dřeva 14 klapek Fis brejle lom 10, bonsl ál

z 6re * 1904, jeli vnady- 8 rar zl.,pouzdroma e vwEradoi EKrálové.

——— Výtečné struny. dnu,bledelčku,lnobysi,obropbstoce,JEnemoci ženskéatd.

pa zp přemědn ouženépodzárukou.Mnóbo chuznání an"Obleky Isprůrkypřsméarl © LÁZNĚ VELICHOVKY©
u Jaroměře,

Jan. Čermák v Hradci Králové, šatázněotlatekéjodovéletačent,
0 Řateje AUDra.Dra. 8. PAPelněky pronemocinervové
OEC NE VECJC IDO . aněSON M NE Nejlevnější ceny. le,UPůnbune suché„botek

. stanrace a stanicepoštovní i

Založenor. 1860. |- .u hodiny.von7 87m.nádr, S. . .. .

Jan Horák, i volectěnémuduchovenstvu| ŘlětnistrílázníVoloborky.
dopořačaje

soukeník v Rychnově n. K.

"sesílánapožádáníprávěvyšloukollekci iKarel Zav adil
nových vzorků (pravých vlněných látek

vlastnívýroby zlatník a pasířv Chrudimi : v A88Atoustí ao“ svůjhojně zésobehý sklad

pro dobu jarní a letní. U ní lé. >|Telvelejemné náčiní bohoslužobného| měle su ;
látky na taláry, se stříbra, bronmua jiných kovů podlenejsovějšíhoamerickéhospůsobuvy

: če ohalzlacenéa stříbřenézažčeručí- rábíma konámveškeréprácev oborten
Do o AM boooo JN ohm ommovakuvammanoeonoj|df odd janmln zečá

I Eho křesťanského závod levněji vyřídit Platiti možno téš ve lhůtách. Opravy oletýc nos sa nejlepší obalubu.
sluze mého křesťanskéhozávodu. smovuzlacení 8 siříbření starších věcí vykoná se rychle 8 „ Zaručeje ceny- nejlevnější a poroučeje 60 do

- Učiňte prosím, melou objednávku na zašlouse jiš svécené so styrzením Jeho biskupské Mí.| vzácné přísněcténéhoo (a. nnameRám
zkušku. losti.Starýzárgd můjmůšese vykásati četnýmipocoval-| "M © " hlnbokóninté oddaný |

Přihromadnémobjednánívětšívýhody. lt o ohrnýd|kaliaká,mes k bore, U na, o .Jose Čáslavský, 
Též na páskybazrvýšenícení nádobekna ur. oleje, lamp, luoeron, lustrů, kaditelen, UPalackéhoWádaBeTT vHradel Král.

toků na křest,svícaů, peciZkálů,uchrázekza Nejsvě-|
tější, palenekatd. 00nejvíce.

Ú nééje 4 M.KO o“M 62 E.MOPALOVA
* v Hradci Králové naproti hotelu„Merkur“ |

= otevřela 1.dubna 1901

Š mý obedod zbožím ozdobnýmo palozlrním
i jako: krajky, pentle postment. ozdoby a j..

“ —====Černcywelrai levné. ===
Sosacsssoonss00 88005 k aanovově |
Majite! a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradel Král. — Zodp. redaktor Alois M. Vobejda- Prosedský, — Fiskem biak. knihtiakárny v Hradci Král.



Velkosoe tu! Věřící mysl s dojmembu
de nasloochati prostým alovům sFanjelia o
sbožných ženách kn hrobu oslave se ubí

ch a k sobě starostlivě řk : Kdo
odvalí kámen ode dveří hrobových? —

Důležitá to otázka i ve smyslu Širším! Kdo
kám odvalí kámeuode dvoří hrobovýgh?tázalo
Wavzdělenstvo pohanské před velmocí křesťan
skou. Kdo nás ujistí, že tušenía touha lidské
ho srdce po nesmrtelnosti jest něco skutečného,

vdivého? Římské y sdob pohanských

loají nám svými boloými nápieyapjisicav otázce tsto. Jakmile však přikročíme ku
hrobům křesťanským v katakombách (pod.
zemních pobřebištích),zoela Jiná nálada lid

ne ardcí se tu objevuje.Jif tu neníotásky:ném kdo odvalí ode dveří hro
bových? Naopak! Přeradostná odpověď jest
M v náhrobky křesťanské, jejíž smysl
Doddaslovy spěvů olrkevních: P Jest
odralen — alleluja — ode dvéří hrobových —

aejaje. A odkud ten převrat vo smýšlení,odkud to pevnépřesvědčení, že člověk stvo
řen jest k životu věčnému? Odkud to, žo ze
aladkobolného tušení a toušení stala so ra
dostná Jistota ? Nalesli snad učenci nové dů
vody a důkazy? Bnad xe škol proslavených
filosofů města Athén vsešlo toto světlo světu?
Anebo snad dostalo se lidem vyrrácení ná

mitky obsaženéMirago hpaní ještě zikdoodtamindá —.3 opohn -sv — nepřišel, ce
nevrátil? K této poslední námitce odpověděno

dějopionou událostí. Vrátil ga z hrobu Kristus!— en jast odraleu, ale prostěradlo, r němě
tělo jeho zavinuto bylo, a rouška, kterou
zastřena byla tvář jeho, nalezena tu přichvá
tavšími sem svědky Petmem a Janem. Marné
tu rouhání novověkých nevěrců ráza'po pro
testantskn pokřtěnéhožída Hojne. Věsjest
zjištěno, ohledáno, plátno, rouška, jisvy po
ranách ohledány huatem, po čtyřicet dní uka
suje-se Pán „ve mnohých důvodech“. Z báslívoů
a pochybovačů stávají se svědkové, kteří ži
votem,či vlastaěsmrtíakrví pečetísvědectví
savé,že se „odtamtud div vrátil Keistns“. A
k tomato svědectví přistoupil sáravý rozum
4 pravil: Kámegsebyl odvalen jen ode dvoříhro
bmKristora,alezpolasnímodvalemjdstiz hrobu

našehočili le dlovy:Kristovos mrtvýchvetání jest ajištěnímsás samých, Ze jsmo

řečník — dlouho před tím poban: O dušiJsme byli atarotlivi, a On i o těle ubezpečil
nás. Pohanství nedávalo nám pevné záruky
ani o věčném životě duše, aš naděje v můj
v nitru našem byla, Kristus však i o tom nás
ujistil, že podstata hmoty těle našeho přijde

opšt vespojení s duší naší, aby věčně žilcelý člověk. Toje ta veliká obdivuhodná filo
(mudrotví; našeho vznešeného. křesťanství.

Obdivahodná vůbec, obdivuhodnější pak tím,
že to je filosofie. která není vyhrašens
Depatrné části Jdstva — nčencům — ný
še i do nejprostší dučeovniká, z dítětei ženy,
ze Zebráka rovněž jakoz knížete filosofa činí.
Ale není to filosofie, která anad jen rosam
člověka si přisvojuje; naopak, to je ta jediná
filosofie, která všecky mohutnosti duše lidské
ušlochtoje, snaf ona toje, která mysl povznáší
— srdce potéšuje — vůli posilnje — otnosti
a hrdinné činy sebeobětování plodí.

A tato obdivuhodná filosofie — smíme-li
křesťanství tak nazývati — není za dnů na
ších právě vzdělanci pochopena, — lid vli
vem vzdělanců jest jí částečně též odcizen,
rozervanol dla vzoru těch našich „Osvět“
mysli, še ji Jze posměšným článkem novi
nářekým a pustým vtipem pivemrozníceného
mozku našich mravně sklealých „velikánů“ ze
světa sprovoditi. Mýlite se, pánové !l Srdce
vaše bez odpovědi k té otázce: Kdo nám od
valí kámen ode dveří hrobových, jest čepo

kajno a bes útěchy. A právě i ton' nepokojváš jest upevněním našeho přesvědčení. Neboť

není možno věřiti, že bychom jen pro trápení
byli sa světě, pro trápení plynoucí z touhy

o nesmrielnosti, kterou však ukojiti

e! Pro blaženost a pol stvoření jelile.
Ale toho pokoje nemáme, dokud radostnénezní v duších přesvědčení: Kámen jest od
valen — alleloja — ode dveří hrobových —
alieluje. Jak nešťastní jste! Do pohanství

tradného vrátili jeta se a po způsobu pohanůve hrob klesáte nepochopivšecil avůj nejvyšší.

vznešené a veliké křesťanství poskytuje.
Ale jakoto je 8 jednotlivci, tak je to

e národy i říšemi. Kde nevěrou rozežraný
národ baď se táže: Kdo nám odvalí kámen
ode dveří hrobových, anebo po způsobu na
šich „Osvět“ jen pastou hanu má pro křesťan
ství radostně volající, že kámen jest odvalen:
tam mnel do národa,da státu vnikati nepo
koj, rozrušení, spousta. ji ještě více! Národ,
který nerozumí více u radostnému duše
lidské volání: Kámen jgstodvalen ode dveří
hrobových, valí sobě fám kámen na svůj
vlastní hrob. A proč? -Protože musí v něm
mastati opak všeobtěch; dobrých a blaživých
následků víry v Kristovo m naše z mrtvých
vstání. V národě takovém méně nebo nic se
mysl nepovznáší — ardce se motěší — vůle
slábne — ctnosti a hrdínné činy be
ní mízí — sobectví, požívavost se plodí.
vroucně milovaný národ náš těehto neblahých
vění není třen, to může tvrditi,j o
nechca Ty „Osvěty“ děsným zp
provádí zhoubné dílo avé. Bojíme se opravdu,
že valí kámen ku dveřím hrobu našeho. A
8 těmi „Osvětami“ v bratrském lásky objetí
nalezají se některá listy našich, jak lid říká,

pastorů. Některým těm pánům ge nedivím.sou to páni, kteří se v srdci v té otázce, o
které dnes píšeme, od „Osvět“ mnoho neliší
a jen ohled na věřící část jejich obcí, na Bu

erintendonta a církevní radu (konsistoř) je
Jich vídeňskou je zdržuje. Jiní ovšem za lepší

mi listy, jakým je dnes čáslavský toho druha
list, stojící volají s námi: Kámen jest odva
len ode dveří hrobových. Tu není pokrytatví.
Jen toho jest želeti, še. nemohou se vzdáti
v základě hybené zásady, še — ne ochra
nou nadpřiřozenou vedený učitelský úřad
církve čili ebor apoštolů v nástupcích žijící
— ale poohé písmo — libovolným náhledům
ve vykládání vydané — jest pramenem víry

křesťanské. Pravý opak toho je pravda. Tatoneblshá protestantská zásada jest totiž pra
menem všeho pochybovačství. Ona hlarně —
af už čikoliv vinou, přivodila nazpět do erdof

haaství s bolnon otázkou: Kdo nám odvalí
men ode dveří hrobových? A proto kdo je

dobré vůle, pochopí nás spad. -Jen -katoli
cismus nejpevněji držíradostné volání: Kámen
jest odvalen. A kde národ toto přesvědčení
drží, tati říje. A z toho tedy plyne, že katoli
olsmus náš — to původní naše křesťanství
— brání nejbezpečněji přivalení kamene na
hrob náš. A tak, jestliže by Čechové proti ka
tolicismu bojovali, pomáhaliby tlačiti těm,
kteří ten kámen hrobu k nám valí.

A a Rakouskem jeto rovněž tak. Pruský
luteranismus — ne ten původní — toho už
není, jen jméno to zůstalo, — ale ten nevě.
rou rozežraný Juteranismue pod rouškou lepší
ho evanjelia valí se sem.. A spolu a ním valí
se kámen ne hrob Rakouska. Ujišťování ně
meckých novin, že Prusko nestojí o zabrání
Rakouska, jest právě samo sebou podezřelé;
důvěra Vídně v přátelatví Pruska nás zrovna
děsí. Jen — neli nepřátelství — aspoň opatr
nost proti Prusku a rásný odpor proti pří

vala (nteranismu Jeho může zastaviti ten

balvan,jent se na hrob říša valí. Ale všehotoho Bohnžel opak vidíme. V Duchcově mohou
vypovězení již pastořř zase zůstatil A spolu
s přízní k lateranismu prušáckému žíje nevě
recký liberalismusa bojoje pomocí jeho v mno
bých případechi stát sám—proti katolicismu!
Sem i tam dává se mu nějaká povólka, ale

jb to známárakouskápolovičatosta chabost.ak jako Prusko nedopnstí dotknoúti se pro

foutmatiemua, tak by mělo Rakousko oláti pří

katolicismu.Ale ha PrnýněJaea jižha
nade, odoaký Rám: v srdci. no,věžko,

těžko! Ale kdyby na místo o Stastesprache
Rakoosko se staralo, aby to zase do
srdce dostali, to jedině by odvalilo kámen
ode dveří hrobových. Aspoň my čeští kato
líci se atarejme přese všecko neuznání o to,
aby národ radostně volal: Kámenjest odvaleni
Jen tím zabráníme přivalení jeho nabrobnáš.ARO

© otázce židovské.
(Taterpelace posl. Schueidra.)

Poslapec Schosidr a soudruzi podali
v sezení rakouské poslanecké sněmovny 20.
února 1901. následovně odůvodněný dotaz:

Rozsudek z 16. září 1899 a poznovuz 14.
Hatopada 1900 nad židovským vrahem Leop |
Hilenerem ©vyvolal zájem veřejného mínění
široko i ze hranicemi naší vlasti.

Čím byl pověstný Dreyfasův sločin vo
Francii, tím hrozí státi se prooes proti po
lenským vrabům.

ako židé ve Francii každého prostředku
použili, aby veřejné mínění spletli a prvýrozsu
dek proti Dreyfaasovi zvrátili, a jako se po
konšeli I tajnými zločiny všeho druhu toho
dosáhnouli: tak i u nás v Rakousku přitahují
8e nejnenvěřitelnější okolnosti, aby rozsudek
0 polenských vrašdách objevil se jako nepatřičný
skutečnosti neodpovídající, a tím aby sepokud
možno dokázalo, by Hilsner byl osvobozen,
a za obět justiční vraždy problášen.

Důvody, které k tomu židovstvo nutkají,
jsou každému myslícímu jasny. Každý znatel
poměrů, každý, kdo jen tušení má, že krev
jest svláštní šťávou, a že racy úárodů mají
vlastnosti, jež nižádným způsobem nějakými
sofismaty a theoriemi se světa odstraniti nelze,
nEDá, ví a potvrdí, že mezi židy, arijci a
ostatními národy světa rozdíly jsou, které
naprosto nedají ce i.

Tisíce let„plynalo, a tisíce let lze stopovati boje mezř židy a ostatními národy
země, těmi „amme haarez“; a pátráme-li po
příčinách těchto bojů, v-dycky přícházíme
k poznání, že vědomí žida — že je totiž neu
stále ještě vyvoleným synem boším a miláčkem
Jehovy, jemuž všichni národové země podrobe
ni býti masí — to jest, staví jej v naprosto

mýodpork ostatním národůmzemě.
Pronásledování, jež byla židům po 2000

téměř let trpěti, nelze naprosto, jak historicky
dokázáno, přičítati zákonu Mojžíšovu.

Jako nástopce Kalifa Osmana ben Assan
ve svém díle „Jdh — har — ne — Ilagg“ (sje
vení pravdy) na prospěch semitského Islama
(Svazek 1, str. IV., Paříž 1880) dokazuje, že
Ielam je zřízením božím, a proto jako pravda
vůbec, nutně výluěným: tak především tvrdí
semitské židovstvo, že ono po Kristu jako

řed. Kristem jediné jest pravdou, jedinou
skou snstitucí světa (zřízením), s kterou u

porovnání ostatní národové, zvláště však kře
sťaná v hluboké tmě blado a zhonbné pověry
vězí, pročež je natno všemi prostředky po
tříti, podrobiti nebo zničiti se vším, co jsou
a mají.

Příčina pronásledování židů záleží v tomto
boji židovetva proti nežidovekému zvláště
křesťanskému světu, k němuž židovsatvo pohá
ní zpupná myšlenka, že jest pořád ještě vy
voleným národem božím; a tento boj vedou
židé bez přestávky po 2000 Jet s plnou zatvr
zolostí.své racy. .

Tvrzení, které často se ozývá, a jež
v tom vrcholí, že židé pronásledováními, jež
trpěli, čím se stali, čím jsou, není nic jiného
než záměna příčiny 8 účinkem. ,

Všdyť pronásledování toto jen proto
ovatalo,še židéjsou takovýmiprávě, jakými,
son. Nepřátelé totiž všečh národů, poněvadě

2.



jako domnělé dítky světla, stvoření satanova

potlačitisi osobojí. Tento blud pevněpodršeli,na vzdor všemu poučování, jež jim klidněa
trpělivě slovem 1 příkladem dáno bylo.

Vědyť jsou přece v dějinách Padykteré dokazují, že židům poskytnut bylčas i

příležitost, aby se mezí národy, uprostředterých žili, zjinačili, aby své drsé vlastnosti
zušlechtili, a vlastnostem domácího obyva

telstva, jež jim pohostinství Wookásalo,přispůsobilí. Ale neučinili toho. Ve Španělska po
tisíc let požívali netoliko plné rovnoprávnosti
s domorodým obyvatelstvem, ba i sami krá
lové přednost jim dávali před domácím lidem.

A přes konec pieničk“: vybnání jich 8 pobilí.id po dvou tisících letech jest týž,a lí
čení, jež Tacitus ve evé páté knize o židech
a jejich organisaci podal, totéž líčení mutatis
můtandis může se podati o dnešních židech.

Tyto historické zjevy, které židé časem
vyvolali, tytéš ejevy budou se tak dlouho ještě
opakovati, pokud budou židé, kteří si hrají na
národ boží, a kteří si osobují právo vylučnosti,
jež jenom pravdě vlastní jest.

Proces s Dreyfasem má proto sympto
matický význam, poněvadž v něm zuplna ztě
Jesněn jest boj mezi Israelem a Francouzy.

Šlechetný národ francouzeký v nedobře
pochopené humanitě daroval židům plnou 8vo
bodu a rovnost práv, a za to tržil jen pokoření
za pokořením.

Genius Francouzského národa však pro
citl, a lid počíná ae sbírati, aby se třásl ohavné
jho, které mu Juda nastrčil. Zrada žida Drey
fussa zranila národní pýchu Francouzů na nej
citlivějším místě, a židé v instinklw savérace
olastním předvídají, že konfiskace jejich statků,
jakož i jejich vypusení s Francie bliží se ne
odvratně. Tomu chtěli zabrániti,-a proto roz
sudek proti Dreyfasovi měl býti annulován.

To se jim však nesdařílo, a světové dě.
jiny dříve enad, než kdo očekává, zaznamenají
tragedii, ve které znovu hrati bude Abasver
hlavní rollí.

U nás v Rakousku doznává ' vůčihledě
ovoce činnosti Israele a co jsme tvrdili před
desítiletami, to se nyní splňuje: třeba jemje
dinou ritnalní orašdu evidentně dokásati, a Iavink,
která smete Israel, přijde neodvratně.

To židé poznávají a odtud námaha za
motati polenský proces, a za zločin Hilenera
a soudruhů jiné zodpovědnými učiniti.

Proces, jenž se vede proti Hilsnerovi,
jest právě tak eminentě symptomatického
významu, a proto namanuje se otázka: Máme
pokládati orašdy, jiché se Hilsmer súčastnil, za
vraždy takové, jichž se lidé obyčejné dopou
štějí z lakoty, pomsty a pod., neb ze zvláštní
nějaké zvrácenosti, či třeba o nich jinak
souditi?

A tu odpovídáme: Vraždy, které Hilsner
a soudrazi spáchali, nelze posuzovati jako
vraždy obyčejné. Hilener, ačkoliv v mládí
svém učil se přikázání: „Nezabiješ“, přece

svému, usmrtili pannu, a zmocní-li se krve
její k účelům rituellním,

V tom jest jádro věci, v tom jest to
hrozné, co dodává tomuto zločinu zcela zvláštní
rámoo.

Vědomí, že mezi námi jsou individua,
která uznávají obět krevní za náboženské

©FEUILLETON,
Abba.

Napsal Dragutin J. Ilijě.

(Dokončení).

Cítil na daši své velkou
skála na ni byla ulebla. Cítil, jak se jako
děsná příšera blíží poslední okamžiky, kdy
mu bude trpěti za to, co hlásal. Ale jakkoliv
cítil tíži té nemilé doby, přece viděl jasně, že
v tom nespočívá všecka ta úzkost, jež ho svírala,
A třebas slabé tělo toužilo po životě pozemském,
přece stesk ten oněmoval před druhým, mnobem
větším a prudším, jenž ho jako nezdolatelný žár
pálil a rozdíral mukami nepředstavitelnými. Krutý
bol rozdíral prsa jeho při myšlénce, že se právě
v jeho stádci, mezi jeho vyvolenci, jet si byl
vybral a po tři Jeta připravoval na to, by spásu

přinášel duším pobloudilým, našel marnotratný
syn, jenž ho zradí|

>Ať se vyplní Písmole vzdychl si z blu
boka. »Ale proč právě oa! Jidášil Jidáši! Což se
na skále duše tvé nenašlo ni jedinkého místečka
vnímavého pro to símě, jež jsem do ní zaséval?
Jidáši, učeníku můj! Zdaž ruka tvá musf se vzté

tíhu, jakoby

»Což slova a skutky mé neměly ani tolik moci,
abych aspoň duši učeníka svého vyprostil z otro
ctví dáblova 2«

Čím dále tím mocněji dmola se mu prse
návalem zármutku, jenž mu z hloubí -duše vyprý

dogma, v tom spočívá hrůza tohoto sjevu, a
ové (akonska, a ne tolika Bak

nýbrž celého světa mají právo žádati, aby
tajné učení židů bylo odhaleno, a aby židé pod
zvláštní zákony byli postaveni.

Tisíciletími jako červená nit táhne se
dějinami Iaraele obviňování židů z krve a
můžeme uvésti příklady toho x nejprvnějších
století. Chceme ae však všeho toho zříci, po
něvadž střežíme se boje 8 oněmi Iži-učenci,
kteří ve své nadaoté humanitě a zvyklí odří
kávati, co jim liberální noviny napiší, vě
domky neb nevědomky ve službách Israele
jednají, a kteří by nás otřepanými a dávno
vyvrácenými frazemi napad

Omezíme se proto na citovaní dějin do
kázaných fakt. Poněvadě židé vědycky rádi
nějakého papeže citují, a poněvadž r. 1899
rabbi Gůdeman to znovu učinil, budiž nám
tedy dovoleno nejdříve také na jeduoho z pa
požů se odvolati:

16. ledna r. 1204 psal papež Jonocenz
IIL Filippu Augustovi francouzskému že židé
se neostýchají v křesťanských zemích, jež jim
poskytli pohostinství, vražditi dětí. (Vide:
„Annalesecelesiastici“"od Baronia).

Jak známo nemohou díti se svatořečení
bez předchozího vědomí papežů, do jichž vlády
upadají, a domníváme se, že nám citovati do
volí oni učénci, kteří na jisté výnosy papežů
ne odvolávají, když se jim tyto výnosy právě
hodí. do krámu. A proto budiž nám dovoleno
jmenovati svaté, kteří od židů, jak dějinami
dokázáno, rituellně zavraždění od katolické
Církve na oltář postavení byli. Máme tu: Sva
tého Richarda z Paříže v r. 1179 (viz Bollan

Roberta pařížského (Bollandisté, 20. březen,
str. 589); avatóho Dominika de Val, z rodiny
bývalého Španělského vyslance ve Vídní (viz
Hispania illustrata, 3 svazek, str. 657); svatého
Hugona z Lincolnu (Bollandisté, 6. červenec,
str. 494); svatého Rudolfa bernského (Bollan
disté, 2. svazek dubna); svatého Ondřeje

července, str. 462); svatého Šimona z Trientu
(Bolland. červenec 1875) atd. Aby však naši
rotivníci uetvrdili, žo se dovoláváme jeu
nih církevních, dovolujeme se některé případy

z novější doby uvésti. Tu máme nejnověji za
vraždění patera Tomáše s Damašku (viz Achille

vyňal evá sdílení z akt, která v zahraničním
ministerstvu v Paříži jsou deponována, a pro

idovský kupec Harrari sám k zločinu
se přiznal, a sedm židovských kopců výslovně
doznalo, že židovský rabbi několik duí před
vraždou, která 50 stala 5. února 1840, vyzvání

činil, aby opstřena byla křesťanská krovk blízkým velikonocům. Židé z celé Evropy

osvobození ; kanceláří francouzského konsulátu
za osvobození bylo nabídnuto 200.00 piastrů
a Jednomu advokáta 500.000 piastrů. Když
všechny pokusy selhaly, odcestoval praesident
Aliance Israélite, Cremien na východ, a po
mocí peněz a Anglie vymohl na Mubamedu
Alim následující ferman: Z žádosti Cremieu
ovy, delegáta všech evropských znalců mosai
smu, seznali jsme, že si přejí osvobození uvě
zněného; a poněvadž by bylo neopatrným žá
dosti tak četného obyvatelstva (Evropy) ne
vyhověti, nařizujeme propuštění uvězněného.“

(Dokončení příště. —
štěl, a krutý bol svíral mu srdce, jakoby se do
něho zabodávaly železné hroty,

Husté sněti cedrové, jež se rozprostiraly nad
jeho hlavou, pohybovay se u mírném vánku;
ale aoi šum větví ani lehounký vánek, jenž oví
val jebo čelo, aebyly sto, aby chladným dechem
oblažily rozpáleného čela a toho prudkého žáru,
jenž bo ažíral. Jako zrna bracbu tuk veliké krů
pěje potu polily mu čelo, i kanuly v zaprášenou
trávu vůkol něho bující. .

»Jidéší, vrať se mi! Jidášile zalkal tesklivě,
sepja! třesoucí te ruce a oči plné bolu obrátil
k nebi.

Nad jeho hlavou plál měsíc stříbrným jasem
a jeho tejemné paprsky zádumčivě se rozlévaly
po cedrových kmenech, jejichžto stíny daleko se
prostíraly a svýma křídioma přikryvali husté kře
olivové, Zemýšleně sblíží měsíc na Učitele, jenž
na kolenou naříká za ztraceným učeníkem, a prosí
nebeského Otce, by ho posilnil,

Tichá modlitba, jež se mu na rtech chvěla,
čím dále tím více jej jímale, až pomalu, poma
loučku žalostné Ikání z ní zaniklo a onen hluboký
zármutek, jenž ho přel chvíli ovládal, počal mi
seti jako poslední záblesky dobořívajících plamenů.
Tichá spokojenost rozlila se mu po útrobách, za
zářila mu v očích, zastkvěja se na tvářích A za

Pod ožiřovým křovím nalezl učeníky po
hroužené v tvrdý spánek.

»Šimonele pravil Učitel. »Tak-li bdíte?
Vstaňte a pojďme, neboť zrádce už přichází.«

Učenící vyskočili a vyjevené hleděli kolem

Drobná obrana.

© soukromé spovědí a coslibatazoepinajese poslednídobě zvláště horlivě „Čas“. Ovšem,
jak jinak snad u „Času“ nemůže býti zvykem,
velice jizlivě. „Čas“ kdysi chválil velice pro
testantského filosofaNietzachoo a uváděl ho za
příklad všem ačencům. Také jeho násory ©
církvi „Čsa“ úplně schvaloval.

Nietesche stal se mnobým katolíkům mo
dlou a nejvyšší antoriton myšlení a jednání.
Naší autoritou není, sle poněvaděmnozíge na

něho odvolávají v jiných věcech, choeme poskytnouti jim možnost, aby věděli jak soudil o
c olibátukatol. kněž. a o soukr.zpovědi. „Luther“,
tak psal, „vrátil kněží pohlavní obcování se
ženoa; avšak tři čtvrtiny úcty, jaké schopen
jest lid a obzvláště žena, mají základ ve víře,
fe člověk,jenž výjimkou jest v té věci,
bade výjimkou i v jiných; právětato
okolnost posiluje co nejjemněji a nejsvůdněji
u lidí víru, že jest v člověku něco nadlidakého.
Kdyždal Lother knězi ženu, musil mu
vzíti soukr zpovělď —to by bylo psycho
logicky eprávno; ale tím zničili základ
křesťanského kněze, johožto nejhlu
bším užitkem vědybylo: býti uchemsvatým,
mlčící stadnicí a: hrobem pro tajemství“.
K témuž mínění přidá se nejen věřícíkatolík,
ale soudně myslící člověk A jenom nepřátelé
církve zviklatí chtějí kněžský celibát (bezten
ství kněží), vědonce dobře, že zničením jeho
otřesou 1 důvěrou lidu ke svátosti pokání,

voníši poj nošínotnější dosud našel žaze pravého pokoje. :

Politický přehled,
Po sněmování. Jepo sněmováníve Ví

„dni. Ppalanci se rozjeli, když si byli řádně své
"diety, vybrali. A jaké jsou výsledky dvouměsíčního
sněmování? Pro poslance i pro vládu velmi malé.
Ba pro poslance ještě méně než-li pro vládu jest
bilencepotěšitelná.— Všecky listy obírajljse úva
bami ouplynulém zasedání. Hledme, jak sa vlastně
na říšské radé o»pracovslo«: Bylo od 31. ledna
do 29. března 32 echůzí. Stenogřafický protokol- ob
sabuje 2295 stran. Návrhů bylo podáno 646,
z nichž 80 bylo návrhů pilných, Vláda podala
110 vládních předlob. Petic podáno 707. Interpe
lací na ministry podáno 701, z nichš předseda
ministerstva zodpověděl27, min. vyučování pouze
4 min. orby 2, min. obchodu 6, min. spravedl.
nosti 58 (49 týkalo se komfipkací), min. železnic
10, min. financí 6 a min, zemébrany 5 zodpové
děl. — Zůstává tedy 579 interpelací nezodpově=
děných. Mluvilo 685 řečníků. Sněmovna zvolila
23 výborů. Diety obnášely 510.000 K. Do steno
grafického protokolu dostalo se též 61 českých a
chorvatských petic a 44 Čes. interpelací. A co bylo
projednáno? Pouze zákon o rekrutech, jenž byl
15. března vybléšen, aby se mobl konati odvod,
dále projednán byl zákon o sirotčích pokladnách,
novela k dani rentové a dvě smlouvy a sice Jite
rární s Německem a světoznámá smlouva po
štovní. To je přece prachudá bilance, chatrná skli
zeň. — Sliby, které prý mladočeší od vlády do
staly, nemají pevného základu. — Ale proto přec
N. L. dle svého způsobu malují české veřejnosti
tu nejkrásnější budoucnost..

Pozoruhodná slova. Na nedělikvětnou
přijal J. V. císař návštěvu několika vysokých vo

(OÚ
sebe. Najednou zeslecbli silný hluk a křik, a před
očima se jim zablesklo. V pozadí zabrady vinily
se četné plameny, jež osvěcovaly davy. lidu, je)
se tlačily u vchodu do zahrady, chtějíce se pro
drati do vnitř, ale pro stráž, kteráž byla vstup
obsadila, nemohly. .

Rota ta naplňovala vzduch křikem a blukem,
Strach a zděšená připadly na učeníky, když spa
třili pronásledovatele, tak že ti, co byli u domku
zůstali, rozprchli se jako stádo ovcí napadených
vlky.

7 Toliko Učitel stál klidně a tiše uprost'ed
stezky a hleděl na houfec asi dvaceti kněží a
starších lidu, kteří se v průvodu římské stráže
k němu brali. Petr, Jakub a Jan poodstoupili po
někud stranou a vytřeštěnýma očima zírali na
blížící se.

Když se houfec byl tak dalece přiblížil, že
bylo možno rozeznati jednoho každého tvář, vy
razil a ného muž a chvatným krokem přistoupil
k Učiteli.

»Zdráv buď Mistřel« zvolal, a při těcb slo
vech bo políbil.

vjidáši! Polibením zrazuješ syna člověkař«
zvolal Učitel a káravě pohlédl na zrádce,

Kolem rtů Jidášových objevil se škodolibý
úeněv. Ustoupil stranou, eby propustil stráž, jež
po tom políbení poznala tobo, jebož hledala.

Teprve nyní spadli učeníkům s očí závoj.
Tož tedy on to byl, on, jemuž Mistr podal omo
čené sousto! Oo, jehož vlastní rukou byl nakr=
mil, on ho zradil!

„Koho hledáte ř= tázal se Ježíš vojáků, kteří
se pomátli, když ho spatřili,



Číslo18.|P alroba5BeA:

Pr. IV. 20/1.-2.
Nález. ,

Jménem Jeho Veličenstva Císafol
0. k. sond co tond tiskový v Hradci Krá

lovénalezlna žaloba c. k. státníhozastupitelstvív Hradci
Králové dne 6. dubna 1901 pod čís. Au. 18/-1 podanou,

takto rem. Obsahv čísle 14., v Hradci Králové tísknutého

. vyraného periodickéhotiskopisu „Obnova“se dne5. dubra 1901 uveřejněných nadepsaných: „Pozaru
badná slova“ a Německý korunní prino“, zakládá

skutkovou povahu zločinu uražení Veličenstva dle $
8 O

: Podle $ 405 tr. ř. zavádí se v zájmu veřejném
Hsení objektivní, dle $ 489 tr. ř. potvrzuje so saba
vení čísla 14. periodického tiskopisu „Obnova“ ze
dne 5. dubna 1901 c. k. okresním hejtmanstrím

v Hradci Králové nařísené, dle ý 403 tr. ř. sapovídáse další rozšířování -téboš a dle 8 37 zák, o tisku
Se dme 17. prosince 1803 č. 6. ř, 3. nefísuje 80 sni
čení zabavených tiskopisů. :

Důvody:
V uvedených obou zprávách porušuje se úcta

k efsaří, v čemž skutková povaha zločinu urašení
Veličenstva dle 8 63 tr. s. spočívá.

. Bylo tudíš návrhu c. k. ostatního zestupiteletví
na schválení zabavoní dle A 489 tr. P, vyhověno.
. Další výroky zakládají se v $ 498 ir. ř. a $ 97
zák. o tisko.

Příslnšnost soudu tohoto zakládá se na usta
Rovení (G 484, 486 tr. P.

V Hradci Králové, dne 6. dubna 1001.

Jsakovics.

Bankrot. =
V jednom českém venkovském městě žije

Jeden pán a jmenoje se Pick. Žeby to již po
dle jména musel býti žid, neřekl bych. Jetotiž
Jeden pán, který ae taky tak jmenuje —jenže
nevím, píše-li se Pick nebo Pik — a prodává
katolické „svaté“ obrázky a veřejně bylo v no
visách, že to je firma čili obchod křesťanský.
Jaké a zdaž vůbec nějaké náboženství onen p.

ick, o němž jsem začal mluviti, má, nevím,
-katolickém kostele jsem sice ho nikdy ne

viděl, ale to nevadí, to jsou jiní mnozí, kteří
nejsou židé n taky je nikdo nikdy v katolickém
kostele nevič' | Toby tedy nebylo důkazem.

De židovského chrámu zase nechodím já afak se nemohu ani tímto způsobem o nábo
ženství toho pána přesvědčiti. Ale ani to by
zase nebylo důkazem. „sou páni— katolíci —
a když se zasvěcoje nějaká synagoga — mo
dlitebna, sbornice — israelitská, jdou tam taky
s poslouchají kázaní pana rábina, ačkoliv ka
tolického kněze kázati neslyšeli již dloubá leta.
A tek chodění a nechodění do toho nebo ji
ného kostela pranic o náboženství některého
člověka nedokazuje. A vůbec náboženství je
věc vnitřní, duševní a tudíž neviditelná. A po
něvadž daši toho pana Picka nevidím, což divu,
že nevidím ani jeho náboženství. Tělo jeho, tvář

jeký vidím a ta by už mohla podati důkaz ně
aj Ale já — jako to často i úřady někte=rých evropských států dělají — nepletu do

hromady národ a náboženství. Když se n. p
řekne „žid“, myslí pámihned, že se tím míní
člověk náboženství Mojžíšovaa jak se něco
nepěkného řekne o židovi, ihned 8e z tohodělá

ka „státem uznaného vyznání“. Žeto je
omyl, vysvítá z toho, řekne-li někdo, že spáchal
něco Čech, že to není urážka náboženství ka
tolického, ku kterómaž se většina Čechů při
znává. Slovem žid myslí ge tedy člen onoho
národa, který z praotce Abrahama pochází.
.. Ale zašel jsem daleko. Cbtěl jsem říci,
že ten pan Pick, jehož náboženství jsem nikdy
neviděl, jedenkráte povídal:Křesťané nenmějí
dělat bankrot. Nedávno jeden sice bankrot
udělal, ale jen na šest tisíc zlatých; to nestojí
za to.
„ Ačkoliv dobře vím, že k poslušnostiob
čana rakouského nyní patří, nému panu
Pickoví neodporovati, musím přece v téhle věci
nepoalušen býti. Jost totiž opak toho, co pan
Pick povídal, pravda. Křesťuné umí dělat dů
kladné bankroty.

Staří pohané bájili, že je pták Fenix,
který, když stářím anebo jinak sešel, vrbá se
do ohně a z toho ohně s novou silou, omladlý
a svěží vychází. Je mi to obrazom toho ban
krotu, z kterého leckterý (obchodník) „kšete
man“ vychází baď kriminálem anebo ani ne
kriminálem jako Fenix a jako majitel nového
většího obchodu a domu na náměstí. Takový
benkrot já nemyslím. A tak jaký? Takový,
jaký dělají křesťané. Ale jaký tedy dělají?
Bankrot pravý je úplné schudnutí, úplná ztráta
majetku, statku. Jaou však i atatky vyšší, než
ten mamon, jest to pravda, mravnost, pravé
ušlechtění člověka. A v tomhle ohledu dělají
křesťané velice důkladné bankroty. Křesťané
—totiž pokřtění lidé — devatenáctého a dvaců
tého století udělali bankrot nejprv tím, že 80
připravili o pravdu čilio pravé poznání Boba
a toho, co a k čemu je človék. A to je pamě
tihodno, že právě největší bankrot v tom ohledu
udělala — intelligence (vzdělanci, učení lidé).
Převeliká čásť naší intelligence neví ani co je
Bůh, co je člověk, ani proč vlastně člověk na
světě je. Divná to zajisté věc, še intelligence
neví, co každé křesťanské dítě ví. Ale je tomu
tak a ne jinak. Veliká čásť naší intelligence
udělala důkladný bankrot, přišla o ten nej
dražší statek dacha lidského — o pravdu.

Ale zbankrotilá v oboru pravdy intelli.
gonce velice sebevědomě hlásala, že odpadem
od katolického křesťanství její věda zvýší a
vyčistí — mravnost. Alei tu přivedla to k ban
krotu, který, mám-li mlaviti jako onen pan
Pick, již za to stojí. Dostal se nám do rukou
list plný otázek — dotazník, — který má vy
šetřiti — krom jiných věcí — též mravní po
měry českého študenta. Bez podpisu sice, ale

řece má tu každý študent písemně vykonati
jakousi zpověď. Některé otázky jsou takové,
že se je stydíme sem napsati. Student— ovšem
chce-li — má se vyznati, jaké smílné číny a
jak častokoná l? Z otázek samých již vysvítá,
čím se ten jistý „český študent“ zabývá. Prá
vě ty otázky odhalojí již oponu, kterou se
obyčejně kryje mravní spousta tohoto druhu.
Právě ty otázky ukazují, že valná čásť intelli
gence udělala bankrot i v mravnosti. — A

něvadě obzvláště mravnost tohoto drahu
jest zdivočením člověka, vidíme tu děsný ban
krot i v obora ušlechtění a pravého vzdělání
části naší intelligencel

„A takováto intelligence, k tomu všemu

velice povjkenou nad lid 6e dělající, hlásá, žejí „katolická církev novyhovuje“. Ovšem! Nej
větším hrdinům v mravnosti všech věků právě
církev vyhovovala; těm, kteří se v tom do
tazníku k tomu — budiž odpuštěno to slovo —
evinstvu přiznají, nevyhovuje. Ovšem se řekne,
že všickní katolíci nejsou taky mravuí, ale

takové věci má za hřích, který kárá, z něho
zdvihuje a vůli kleslého sílí, chce li se je

Imu vedení podrobiti, kdežto novověká proti
křesťanská „věda“ Boha ze srdce rvouc, žád
ného vůbec práva nemá něco hříchem nazývati,
odpírání pudům hlásati, a to tím více, anať
právě ona bez efly a vlivu na vůli jest. Jestli
že snad právě po tom bankrotu a tím dotaz
níkem jeden pan professor řečnil, že se má
až do manželství čistota zachovati, zapomněl
na dvě věci. Předně zapomněl na odpověď,
proč bych si odpíral, co mi dělá rozkoš? Ne
vím vůbec proč. Jeem-li jen hmotou, jesť to
naopak oílem a úkolem mým, abych „příká

zaním hmoty“ — těm pudům — vyhovoval|
A za drahé zapomněl pan professor říci, kde
vzíti sílu, aby mladý člověk nízké pudy pře
konával. Pouhé proslovení, že se překonati
dají, hrozně málo tu vydá. V eilných pokuše
ních pomůže tn jen živá víra, bázeň a milost
Boží. Pan professor bude jistě o našem tvrze
ní přemýšleti, dodáme-li, že jsou v Německa
Již professoři, kteří v knihách — zcela veřej
ně — hlásají, že se podle nynějšího stavu vé
dy tak zvané Hesté přikázaní bude muset
„modifikovati“ (to jest jinak upraviti). Jak si
intelligence již předem v praxi šesté přiká

Inserty se počítají Icomě.
Obnovavychásív pátek v poledné. Ročmk VIL

zaní „modifikuje“,odhalil nám s..... ký
dotazník.

Zkrátka! Jako vůbec, tak obzvláště v obo
ru šestého přikázaní udělala čásť intelligence

bankrot.
A tím právě baukrotem se vysvětluje ten

odpor proti odvěkému mravokárci — katoli
cismu. Jako obyčejně v městech, tak i v Hradci
Králové odporovali jistí „intelligenti“ pobož
nosti, která sluje missie. Je to řada řečí, které
vodou člověka k tomu, aby v sobě oživil prav
du — poznání Boha a sebe — aby přemýšlel
o svých poklescích, jich se odřekl a s novon
silou mravní zákon zachovával. To je ten oheň
— zápal pro pravda a dobro — do kterého
Be má návodem té missie vrhnouti duše, aby
jako „Fénix“ obnovená, sěsílená ve všem do
brém vyšla a vzhůru se vznesla. Ale naše
skatečná a domnělá intelligence valnou svou
částí nemá, jak je vidět, žádného porozumění
více pro pravda a pro obnovení mravnosti.
Bankrot je veliký. Osud intelligence takový
jest tím více politováníhodný, že ona o stat

ky nejvyšší olonpena o jich nové sobě dobytínedbá a pravé ušlechtění, drahé poklady prav
dy nechává lidu. Víme, že tu hraje velikou
úloha ostychání se, ohledy na noviny atd., ale
právě to ukazaje, že „intelligence“ nemá mrav
ni síly ani v těch vrstvách, kde 8e zevně ještě
na mravní slušnost dbá. O těch, ktoří si šestá
přikázaní, manželství a vůbec deset přikázaní
Již zmodifikovali, nemluvíme. Jen to jest smat
né, že se právě tolik ohledu na takové zban
krotělé beře. Bude to státi mnoho práce, než
8e z toho bankrotu povzneseme. Ale to je
pamětihodné, že — jako to bylo v ohledu ja
zykovém — z lidu vyjde obnova a intelligence
zvolna bude klasati za lidem. 6

ABBÉ
Dopis z Prahy,

V Praze, dne 5. dubna.

(Kedvacetiletému působení Ústřední matice školské.
— Z pralské radnice. — Henrynk Stenkiewice.)

Pantheon velkolepé budovy Musea krá
lovství Českého v Praze byl na květnoa ne
děli jevištěm důležitého shromáždění. Konala
se zde slavnostní jubilejní valná hromada
Ústřední matice školské, kteráž letos nkončila
svou dvacetiletou blahodárnou působnost. O
účelích a šlechetných cílech důležité této ná
rodní institace netřeba 8e dnes rozepisovati.
Ty 8 národním naším životem jakoby již sro
stly a dobrovolné příspěvky k docílení jejích
odváděné nejsou v českých zemí nikomu žádnou
daní obtížnou. Radostně lze na dvacetiletou
působnost Ústřední matice školské, jejížto
da jest snad iedinou, kde český lid byl a

Je svorný, zpět poblížeti. Přes hory nesnází,
protivenatví, obtíží pevným krokem kráčí je
dnota tato ke svým cílům, jež jsou obremné
a proto také za dvacet let výsledek práce
Ústřední matice školské jest poměrně překva
pující, znamenitý.

Slezsko germanisaci vyrvala, Moravu
v ohledu národním o svých padesáte let ku

ředu pošinula a v Čechách národnostní roz

hraničení působnost její v nejpřednějšířaděznemožnila. Bez dvacetiletého působení Ustře=
dní matice školské byli bychom dnes v obledu
národním o padesáte let pozadu. Zrovna v mí

stech a městech, kde by těchto ztracenýchadesáte let národnostní poměry v neprospěch
jazyka českého rozhodlo.

Ústřední matice školská jest při tom ú
stavem lidovým, jemaž jenom nepatrný zlomek
osobností buď rodem nebo postavením vlivu
plných zaslouženou a spravedlivou pozornost
věnoval. Náklady její uhrašuje většinou jenom
štědrá raka vlasteuecky smýšlejícího českého
lidu a mravní posily dostává se jí hlavně od
duchovenstva, jež působení její v národnostně



obrožených místech co nejplatněji podporaje.
Stkvoucím příkladem mravní podpory půso
bení Ústřední matice školské, aby ve školách
její mateřským svým českým jazykem odcho
vaný lid dále nebyl ponechán vlivům pro něho
i pro národ a celou společnost neblahým,
jest královéhradecký pan biskup,jehož vla
stenecké i loyalní smýšlení dovedlo překonati
všechna protivenetví a odpor, aby české duše
jeho diecése nebyly prošáckou agitaci od chrá
mu, od Boba a od svého jazyka odpnzovány.
Jebo zásluhy v ohledu tom poměrů znalými
jsou nanejvýš ceněny a proto netřeba uvádě
ním jejich denuncovati ho velkoněmeckým

olitickým hausfrníkům a židovským žurna
ietům.

. Působnost Ústřední matice školské, ač
vyvolána byla známými přehlédnutími zaru
čených práv, jichž se v mezích zákona dovo
lává, jest dnes působností nejenom česky vla
steneckou, ale ona jest působností eminentně
loyalní a dynastickou, jsouc jednou z nejmo
enějších brází proti přívalu politické akce,
skrývající se za heslem „los von Rom“ čili do
češtiny přeloženo „pro velké Německo“.

Že blediska toho 8e na činnost a zásluby
Ústřední matice školské již nyní všeobecně
poblíží a proto také zemský výbor království
Českého propůjčil k odbývání její jubilejní
valné hromady musejní pantheon, v němž
jest místo pouze pro kulturní elavnosti nej
prvnějšího řádu. Tosluší také s potěšením
vyznačiti, neboť to znamená v našem národ
ním a politickém rachu a zápase důležité
faktam, zoamenitý pokrok.

* 

Správa obce kral. hl. města Prahy octla
se opět v nemalých rozpacích a nesnázích.
Uherský podnikatel p. Gregrson dostavuje
nový kamenný most u Národního divadla a
pražské obci vzniknjí různé drahé trampoty a
starosti, jakoby podrobné, detailní plány mo
stu toho, jak se ho pan podnikatel do poslední
dlažičky zbudovati zavázul, neměla po ruce.
Pan Gregrson činí totiž námitky proti spů
sobu některých prací. Jak se dovídáme, chce
prý příplatek za provedení hranatých kůže
lek v oplocení mostu a odvolává se, Ze prý
v původních plánech byly kamenné sloupky
v oplocení tom kulaté; dále dle veřejně zná
mých zpráv nechce most vydlážditi na beto
novaném podkladě, že prý to v původním
pláně nebylo; mimo to prý došly na radnici
účty za nějaká mostní lešení, jež si byl pan
podnikatel povinen sám stavěti. Na raduici
jest z toho všeho zmatek a vyskytují se zde
osobnosti, mezi nimi prý náměstek starosty
p. dr. Frič, který pro uvarování 56 procesu
s panem Gregrsenero nemají dosti kuráže, nej
rozhodněji proti němu zakročiti.

Stavba tohoto mostn jest jedním z nej
smutnějších obrazů, jež Praha nejenom sobě,
ale celému národa v poslední době poskytla,
Afery s plány jeho, jež „vyhotovil“ obecní
vrchní inženýr Soukup, potom aféry 8 přesta
vováním | piliřů jsou dosti známé; byly
to příhody nanejvýš pohoršlivé a konec stavby
mostu tobo hrozí nyní korunovati — proces,

jej pražská obec při osvědčenémsvém štěstí,j é v soudech obyčejně má, může prohrati,
nemá-li totiž detailní plány, podle nichž se

p podnikatel stavěti zavázal, dobře doporobností provedené, pověřené a pečlivě necho
vané, aby se mohla o ně bezpečně opříti.

Vedle této nepříjemné „drobnosti“ zoražeké
radnice slaší postaviti fakt, za jehož důsledné
provedení náleží pražské obci uznání. Již ví
cekráte zmínili jsme se na těchto místech, že
v pražských tidovských kruzích vznikl nej
rozhodnější odpor proti asanačním plánům
páté čtvrti t. j. Josefova, kde má obecnému
dobra poslonžiti kousek starého židovského
hřbitova. Na místě tom projektována jest stavba
nové budovy pro c.k. akademické gymnasinm
staroměstské. Representanti židovské spole
čnosti užili všech prostředků, aby tomu pře
deščli a starý hřbitov zůstal nedotknutelným.
Ale pražská obec v otázce této stála chvály
hodně na zákonem přijatém asanačním svém
stanovisku, tak že zmínění representanti ko
nečně nabízeli 60.000 zl. uby svůj jastament
proti assanačním plánům provedli. Avšak
pražská obec i přes to trvá na jednou při
jatých plánech assanačních, což budí v Praze
všeobecné uspokojení, jež ochotně rádi správě
obcé pražské připisujeme k dobru spolehajíce,
že na tom svém stanovisku pevně setrvá.

+ +
+

Literární krahy v posledním týdnu ba
vily 8e zde rozhořčením nakladatele pana
Beauforta, jehoš za nynější doby neobyčejná
„tolerance“ pod jednou střechou soustřediska
jinde všude vášnivě potírající se živly. „Ra
dikální Listy“, realistický „Čas“, mladočeská
„Česká Revue“ nalezly v jeho závodě přátelský
útulek a pokladna jeho byla jim -do kořán
otevřena.. . :

Pan Beaufort jest podnikavý a výborný
obchodník, který ví, že na penězích v kapse
není znáti, od koho pocházejí. A tu byl re
daktorem „Času“ p. Langnerem upozorněn, že
by díla polského romanopisce Sienkiewicze
mobla v českém překladě zlatem kvésti. Spo
lečně se o to pokosili, pan Langner překládal,
pan Beaufort nakládal a výborně se při tom
oběma vedlo.

Než tn p. Laogner dal do nákladu jedou
z prací Sienkiewiczových firmě jiné a firma
ta uvedla ji na literární trh, což pana Beau
forta tak pohněvalo, že z tobo vyvolal ohro
mnou pranici v novinách, vydávaje ae za ry
tířského ochránce knihy Sienkiewiczovy, na
niž chtěl míti monopol.

V literárních krazích toto vystoupení
působilo ovšem jenom smích, Širší česká vo
řejnost muosilavyslechnonti kroniku špinavého
prádla a mezi Poláky Jest z celé té věci po
horšení, neboť celý ten nejhlučněji vedený
spor ze strany páné Beufartovy jest polské
noblese velice vzdálený a proto v polských
literárních kruzích novzbudí o českém nakla
datelství žádné dobré mínění, neboť i u nás
byl odsuzován jako ostuda.

- ———————
FEUILLETON.

On.
Psychologická črta.

Kdo byl on?
Na první pohled obyčejný úředník, který

ale své povinnosti svědomitě, někdy ež s obdi
vubodnou obětavostí konal, který se lidi stranil,
se soudruhy styku nevybledával s nikdy na nic
8i nestěžoval.

Jestli se může říci že vůbec něco miloval,
tedy to byla samota. Vždy tichým, uzavřeným,
na pobled zcela klidným — tak zdál se býti
soudruhbům.

Pracoval často více než povinost kázala:
ale neuměl se lichotit a vyšlapávat stezky nahoru
nechtěl chodit do zábav, kde sám velkomožný
pan rada dlíval — neměl žádných přátel. —
Pan rada zvláště k němu byl bezohledným,
úředníci se mu tejné vysmívali a i ten sluha si
dovolil často vůči němu dosti hrubou poznámku.

On vše na oko klidně snesl — ale kdo by
jej byl stopoval do jeho bytu, malé to, neútulné
světničky, tu by byl viděl jiný obraz.

Obyčejně se vrbl na pohovku, zakryl si
obličej dlaněma a v těch očích často něco zazá
filo, co prozrazovalo duševní rozechvění.

On žil bez přátel, bez jinéní — a bez
radosti.

Jako dítě chudých rodičů napracova se již
dosti, byl vždy obětavým, neunavným — a za
to vše — trpká odměna.

Když viděl, že soudruhové, kteří své zásluhy
předstírali plnýma ústy, kteří dovedli vyšlapat si
stezku nahoru, kde je čekala panská přízeň, když
— jeden za drubým z nich postupova! — a on
zde zbyl sám, zapomenut, tu jakýsi divný úsměv

se mu zjevil na rtech — ale jen na okamžik;
pak zdálo se zase, že v duši jeho zavládl klid.

Doma často počal také psáti, chtěl vrhnouti
na papír vše to, co v něm bouřilo, co ztrpčovalo
mu každou chvílku života — ale když posléze
posuzoval to, co se v duši jeho odehrálo, tu viděl,
že vylíčil vlastně jenom několik bolestaých
vzdechů — ale že jest bezmocným — slabým.

Co kolem sebe viděl, vše se mu zdálo ma
licherné, zbytečné, ve všem spatřoval přetvářku,
zvrácený pořádek, šalbu a klam.

Nestaral se o vývody učenců, nepomýšlel
co bude dále a jen jednou myšlenkou se občas
zabýval, že totiž přijde smrt, která učiní konec
jeho bezvýznamnému, fádnímu životu. A tu, když
si na to vzpoměl, cítil tu opušténost nejvíce
neboť dobie věděl, že jej nikdo nebude oplakávat,
sila nižších úředníků bude s nadějí se hlásiti o
uprázdněné jeho místo — a snad jen ten sklepník
v hostinci, kam na stravu chodil nebude rád,
že mu ubyde několik šestáků měsíčně zpropitné
ho — — —

Jak rád by byl vyvázl s toho hrubého boje,
jak rád by mysl povznesl výše, tak jako orel
když . mocným rozmachem křídel vznese se
v mračné výše — ale těžko, těžko — byl spjat,
připoután k té hroudě zemské, která se mu stá
vala stále odpornější.

Byl mučedníkem svých myšlének,a zdálo
se mu, že jest to hrozná nemoc, které se více
nezbaví.

Dříve často sníval o štěstí. Nyní již pozná
val že štěstí pravého dociliti nelze. V čem záleží
štěstí ? :

Snad v bohatství? Ne; v tom jistě ne.
Jmění béře člověku chuť k práci, — zmochuje
se jej nuda. Nuda jest nejhroznější stav, — lenost
pak pramenem všech nepravostí,

Anebo v slávě? Ta jest pomíjející, nastane

- 0 otázce židovské.
„>(Interpelace posl, Sohneldra,)|

í Pobrečorání)

Tento ferman neobsahuje nic, o dokázané,
třeba později, nevině bratří Harrari a Cre
mieux neučinil také žádné kroky za tím úče
lem aby nevina byla dokásána.

R. 1831 veden byl v Petrohradě proces
pro zavraždění vojenského dátka židy, při němě
následující vyšlo na jevo:

1. Dva soudci uznali židy za usvědčeny
z vraždy k -účelům pověrečným.

2. Jeden ze soadců prohlásil židy za
úplně uevědčené, žádal však sa zmírnění trestu,
protože dopustili se zločinu v mínění, še konají
skutek Bohu milý.
, 8. Vrchní prokurator souhlasil s rog
sudkem prvným úplně. Když potom v četných
případech, které se v Uhrách udály, zjištěno
bylo, že zavraždění od židů právě v čas ži
dovských velikonoc byli uemrceni, udála se J.
dubna 1882 v Tisza Eazlara ona hrozná vra
žda, která na krvavý obřad pozornost celého
evěta obrátila. o

Jak známo následovalo potom 3. srpna
1883 uznání neviny vražedníků e paměti
hodným důvodem, že žaloba s orašdy jest úplné
neodůvodněná, a še vrašda rituoliní vůbec neezi
stuje.

A přec byla ubohá Estherka Szolimosy
skutečně zavražděna.

R. 1882 bylo děcko židy z přediněstí
Galaty (Cařihrad) zavražděno.

R. 1883 bylo ve Tnujřně krátce před ve
likonocemi dítko vznešených rodičů židy za
vražděno. Když potom mrtvola ubohého dítětě
byla nalezena, byla tisíci bodnatími jehlou
rozbodána, jako mrtvola Šimona z Trientu.

8. dobna 1891 byla zavražděna na Corfu
nebobá Marie Desilla, a v domě židovského
košeráka úplně bez krve s napříč rozříznutým
krkem. nalezena. :

15. března 1892 byla v Port-Saidu Helena
Vasi'icsova od židů zavražděna.

V březnu r. 1694 zmizela z domu žida
Brettnera v Kolíně Anna Hlavinová, a byla po
několika týdnech z Labe vytažena. Mrtvola
nebyla naduřena, a takó ne Červená, nýbrž
bledošedá, což od rybářů z okolí, kteří mnoho
utopených z Labe vylovili, uváděno jsko důkaz
bylo, že byla zavražděna, prve než byla do
Labe hozena.

Připomínáme-li ještě případy £ Xanfénu,
Skurce a Konice, činíme tak proto, abychom
ukázali, že otázka: Kam so poděla krev savra
šděných? znovu a znovu 86 vynořaje.

Ale také v Rusku se udály v dřívějších
stoletích podobné případy.

Roku 1690 ve vesnici Sverki (Hrabatví
Zablatov) byl jak dokazáno, chlapec Gabriel
Hovdel od židů k účelům ritnellním zavražděn.

Míníme, že uvedením těchto případů
můžeme prozatím nášseznam ukončiti, a ba
deme se nyní zabývati některými knihami.

V r. 1803 pablikoval jeden bývalý rabbiX

člověk dobude, tím trpčeji zklamání na ného
působí. 0 Mo

Snad v lidské přízni? Ach, ta jest chvilkovi.
Dnes jsi miláčkem — a zítra tě budou kacetovat,
učiň jen jedinný chybný krok a přátele tvoji již
se přičiní o to, aby tě po straně vylíčiliv barvách
nejčernějších, co zatím do očí ti badou snad-li
chotit.

Vzpomínalna leta úplynulá.
Nebylo hned tak druhého, který by se

byl na takovém stupni přízně nacházel — jako
on, a hle kde se nyní octnul!

Tupen, pomluven, zavržen.
Mimoděk si často vzpoměl slov otcových:
sJasnému nebi — a lidské přízni nevěř —

nevěř! Ta jest jen chvilková«. — — —
A v nitru jeho to bouřilo, tak jako v jícnu

sopky, srdce krvěcelo, v duši se odehrával děsný
zápas — ale tvář ta zůstala věčně bledou, klid
nou; — obcovali někdy s lidmi, byť se mu i do
duše protivili, viděl lež, šalbu, úskočnictví kolem
sebe se plaziti — ale neměl již síly — scházelo
mu zbraní proti těm jedovatým badům, — byl
žrazen, opuštěn — bez přátel.

Zdálo se mu, že vidí samé příšery kolem
sebe, které po ném sáhají, chtí sehozmocniti —
na druhé straně že slyší zase zpěv sýrén —
a před sebou temný jícen propasti.

A bylo jen málo okemžiků, kdy rozvířené
vlny chorobných myšlének na -okamžik zlichly —
rozum, ten věčně klidný, chladný rozum pravil:

Toť neprsvý zápal, — proč se exponuješ,
proč se mučíš, proč ty boje, zápasy, bouře, proč
to vše — — —?

Jdr klidné svou cestou, vyšlapsj si stezky
jako to jiní Činí, vprav xe do poměrů a ovzduší
v němž žiješ, — nebo padneš, zakrníš — a pok
— — —pak se řekne: Byls' blázen...

Cborobná vášeň tebou zmítá — nežij ci
tům, pohled kolem sebe, — vidíš tu bídu, ten
boj a zápas — o ten drahý chléb.



velice zajímavou knihu, ve které o ritaeliních
obyčejích židů zvlášť pamětihodná sdělení u
činil. Kniba byla od Giovanniho di Glorgio

do novořečtiny přeložena, potom doarabštiny,sději taká v rumunské a italské řeči vyšla
tná její vydání. :

Ale všechny tyto knihy brso smizely
z knibkupeckého trhu. Ve vydání „Il sangue
cristiano nei siti ebraici della moderma sina
goga. Rivelazioni di neofito ex rabbino monaco
ereco per la prima volta publicate in Italia.
Versione dsl oreco del Professore N. F. S.

Segue un ppendice storica eopra le stessoargomento. Prato. Tipografis Giachetti Figlio
e. G, 1888" jsou účely, ku kterým šidé lidskou
krev potřebují, vypočítány a obšírně vyloženy.

Židé popírají sice, že edělení Moldavo-va
vají. na pravděa označují Moldava jako

opilce. (Viz „Nene Freie Presse“, 28. listopadu
1806). (Pokračování)

Drobná obrana.
Země klášterů. Na helvetském„Čase“

Jse nejlépe studovati, že vášnivá zášťoslabuje
rosamovou soudnost. Ve svóm úvodníku v č.
95. o klášteřích Španělských dává si „Čas“
v čelo svého pojednání uličnický popěvek
„0 čeládoe liné“, aby vzbadil ve čtenářetvu
přiměřenou nálada a vzbudil dojem, že sku
tečně bode jednáno o lenosti španělských ře
holí. Během však svého pojednání vypočítává
„Čas“, kterak řehole věnojí se vyučování
mládeže a „školy jejich jsou lépe vypraveny
nežli etátní“ a kterak řehole pečují o náro
dohospodářský rozvoj, neboť „všecky větší
podniky a závody, jako banka španělská,
zastlantická epolečnost paroplavební,monopol
tabákový jsou v rukou jesnitů“. Na to vypo
čítává „Čas“ podle vídeňského „Zeita“ závody
a živnosti, které jsou v rukou čilých mnichil
španělských, takže čtenář „Časn“ na konci
hledá důkazy pro tu ohlášenou lenost muž
skon, neboť vyočovati mládež a pečovati o
národohospodářský rozvoj nepovažuje dosud
normální člověk za lenost, nýbrž za práci.
Pověrou belvetskou zaslepený „Čas“ podobá
se Balámovi; vyšel hanobit katolické řehole
a zatím je vychválil. Kdyby list tento nebyl
fanaticky pověrečným, pochopil by, že odsu
zováním práce řeholnické odsuzuje též práci
svých patronů. Člověk i ve mnišském hávu
a v klášteře šijící má zrovna tak právo pocti
vě se živiti, jako universitní professor. A
jestliže „Čau“ vychvaloje své patrony, že oproti
ostatním intelligentům jsou čilejší a podnika
vější, měl by stejně chváliti španělské řehol
níky, že lenivému obyvatelstvu španělskému
dávají svou čilostí dobrý příklad. Pověrečná
nesnášenlivost rvalistů počíná býti již kři
klavou|

Škeda těch starých časů. PanŠádek
nemůže pochopiti, že noc nedělní jest daleko
vhodnější ku taneční zábavě, než-li noc před
nedělí, kdy unavení tanečníci z pravidla zaspí——ě——ě——ě

Buď diplomatem, užij všech prostředků které
ti přísnmnost skýtá, (y sám jsi sobě nejbližším,
zabezp.cíš sl hmotoý blabobyt jdi, konej tak,
jak to jiní činí...

Ale to byly jen krátké chvilky zdánlivého
upokojení.

A duše — la duše — ta trpěla dál...
S těmi nejkrásnějšími ideály uchopil se

préce, v práci bleděl nabýti uspokojení a zapo
menutí — ale marné,

Brzy poznal kde vytryskl ten | pramen
hořkosti, který jej donutil vzdáti se všech nej
krásnějších nadějí — a aby zmizel z jeviště ži
vote, s tím trpkým, plně rozvitým květem žkla

mání, který vyklíčil"jeho duši....
Bylo to na Veliký pátek, Vkročil do chrámu

aby dle zvyku před tmavým postranním oltářem
svého patrona se-pomodlil. Podivno, že kdykoliv
zmocňovala se jej jakási úzkost, když duševní
boj se stupňoval, táhlo ho cosi neznámého do
tobo starého, zasmušilého chrámu, kde jakoby
uštván, vysílen klesl před známým černým oltá
řem, aby zde hledal osvěžení. Často zde klečel
celou bodinu —ale sni slůvko modlitby neprošlo přes
jeho rty, Kleč<l zadumán, ale přec zdálo se mu,
že duše jeho se vznáší výše, že ne ústa ale ta
duše se modlí; a když popstřil na obraz svého
svatého patrona, o němž již čČastokrále v staré
knize četl, že za dobrotu kterou trpícím proka
zoval byl z vlasti vyštván — a v cizině umučen
— tu vždy se mu zdálo, že cítí jakési ulehčení,
že ty svazky, které ho pojí s tou drsnou hroudou
zemskou se rozvazují — a on apěje tam, kde
jest jiný, záhadný avět, kde věda lidská umlká
a ovzduší jiné, krásnější a dokonalejší započíná,

Nemodlil se ústy, ale byl pevně přesvědčen,
že to, co si v té době myslil, tam k trůnu Vládce
nejmocnějšího přec zelétne, poněvadž k němu
obracelsvou trpící duši...

V presbitaři sbor kněží trval na modlitbách.

čas k službám Božím určený, proto dle své
osvědčené již manýry rejplsi docírkve ka

tolické, tvrdě, že prý olrkev svými poutěmia-posvíceními naučila lid den Páně znesvěco
vati.“ Škoda že starý tento pán nemá té moci
policejní, jsko jeho předchůdce Kalvin, který
dal v Ženěvě občana Favra i dceru jeho do
žaláře veaditi, že si o svatbě zatančili ; a když
Šenich uvězněné své nevěsty, kapitan Perria,

Kalvinovi učinil výtku, 2 e úřadu sesazen,uvězněn a když odtad prchl v obraze upálen|
Kdyby to tak šlo vše dle Kalvina a Šá
dka, zatočilo by se e „Adalbertinem“ trochu
jinak, sle tuhle nezbývá panu Šádkovinežli
kroutiti mravokárně očima nad tou zkázou
evětáků římských.

Politický přehled,
Císařský dar Praze. Tvrdí se z Praby

a Vídně, že v nejbližší době uveřejněn bude vla
stnoruční lat císařský, jímž zřizuje se v Praze
umělecká galerie nákladem císařo a krále. Galerie
určena býti má pro umělecká díla umělců obojí
národnosti. Spravována bude zvláštním kuratoriem,
v němž oba národové zastoupení budou stejným
počtem členů. Zpráva tato vyvolala ve vídeňských
kruzích uměleckých nepochopitelnou závist. Vídeň
prý nemá, čeho Praze dostati se má, Co všsk
Vídeň všecko dostala, o tom se nepíše. Zřízení
umělecké galerie štědrostí panovníka uvítáno bude
zajisté všude s povděkem,

Předseda mím. dr. Armošt šlechtic
Koerber vyznamenánbyl velkokřížemřádu Leo
poldova. Vysoké toto vyznamenání jest dru. Koer
brovi odměnou za to že doved sněmovnu učinit
práce schopnoua že nastalo jisté zlepšení vnitro
politických poměrů v říši.

Říšská rada sejde se opět 18. dubna a
zasedati má do konce května, po případé ještě
v prvních dnech června,

Směmy zemské sejdou se k dalšímu za
sedání v červnu. Sněm český, haličský a tyrolský
bude zasedati neposledy. Na podzim budou nové
volby. Na Moravě budou zemské volby příštího
roku z jara.

Změny ve správě haličské. Polské
listy ohlašují, ze v nejbližší době zemský maršá
lek hr. Stan. Badeni odstoupí. Nástupcem jeho
označuje se David ryt, Abrabamovič.

Nevý trejspelek, ale nikoli Rakouska,
Německa a Italie, nýbrž Ruska, Francie a Italie
objevuje se čím dál tím v určitějších rysech na
politickém obzoru evropském. Věc není dosud
jista, ale velmi pravděpodobno jest, že r. 1903,
kdy dosavadní trojspolková smlouva Rakouska,
Německa a Italie vyprší, trojspolek ob:oven už
asi nebude. Iřalie nestojí už o přátelství Rakou
ska s Německem nacházejíc daleko účinnější a
vydatnější opory v Rusku a Francii.

Otázka Immanity poslamecké houls
poněkud politickými kruby rakouskými. Vyvolul
ji známý případ posl.Seitze. Sněmovna ji prakticky
sice nerozfešila, ule projevila nutnost probrati ji
řádně i kodifikovati nějakou vyhovující normu.

a.
Stařičký kněz, který klečel v čele sboru a o němž
bylo známo, že má mnoho nepřátel a za úmorné
práce, které ve prospěch lidu vykonal, sklidil již
mnobý nevděk, — právě tklivým hlasem se modlil
za nepřátele. — To jej vyrušilo. Vstal, volným
krokem přiblížil se až ku kazatelně, kde právě
lid se kupil, aby dobře bylo vidět na hlavní oltář.
Paprsky sluneční prorážely zasmušilou malbu
oken — a odrážely se od dláždění chrámového,
a v záři těchto paprsků klečel také kněz — stařec
sklonén nad těžkou knibou v níž byly obsa
ženy dojemné žalmy a modlitby které se jeho
ústy vlnily prostorami chrámu.

A lid žolem kazatelny se kupící a v předních
lavicích sedící pobyboval horlivě ústy, byt i
myšlénky třeba těkaly jinde.

Zvláště paničky a slečny z předních rodin
městských v nádherných šatech hedvábných s ja
kýmsi sebevědomím rozblížely se chvílemi kolem,
jskoby chtěly zkoumati, zdali nepřichází dou
prvních lavic někdo, kdo »mezi ně« nepatří.
Jedna chudá stařena, která snad již přes hodinu
klečela na studené dlažbě vstala a bylo viděti, že
síly ji opustily. Poněvadž v lavici první místo
bylo prázdné, sedla si tam. Ale v tom přišla
mladá slečna, v nádherných šatech. Jedinný její
velitelský pokyn stačil — a stařena s horečným
chvatem opostila své místo — aby si urozená
slečinka mohla sednouti; šla pak stranou a zuse
klekla na studenou dlažbu ...

On zpozoroval vše — a duše jeho naplnila
se novou hořkostí. Vždyť viděl, kterak i stařeček
knéz klečí a vroucně se modlí za všechen lid,
dobrý i zlý, jasně poznával tu pravou pokoru a
opravdové cítění — co zatím maootíz lidu šeptali
modlitbu, ale duše — ta duše snad dlela jinde —

A lu mimoděk si vzpoměl, co kdysi četl:
»Velké neštěstí, pod nirož mnoho lidí sténá,

není toliko v tom, že lidé vedou zlý život, jako
spíše v tom, že nežijou podle svědomí, podle
svého svědomí. Lidé, na místě svého svědomí

Uznala totiž, že disciplinárním stíháním a trestem
vysloveným školními úřady nud Scitzem jako
učitelem, nebylo právo imaunity Seitzovy jako
poslance dotčeno, ale usnesla se na návrhu Mar
chetovu po zákonné úpravě této věci. Stojí proti
sobě v celku názory dva, jeden chce jen ochranu
před každým stíháním úřadním a jon pro řeči
pronesené z úřadu poslance, nikoli také pro
skutky, druhý žádá ochranu před každým stíhá
ním úřadním a nikoli jen pro řeči pronesené ve
funkci poslanecké. Oba mají něco do sebe dobré
bo, rozumí se, že nelze slušné brát v ochranu
skutky, jejichž stopy by byly zapsány keví třebas
na podlaze sněmovní, ale zase nelze nechat po
slance bez ochrany proti chykanám se strany
mimosoudní, které mají třebas citelnější následky,
než je desítka pokuty nebo týdenní vězení,
V zájmu svobod občanských a rozvoje bylo by
si přáti co největšího rozšíření immunity; ovšem,
v tom případu připadne hlavní úloha voličům,
aby vysílali do parlamentu jen lidi vzdělané, kteří
by se sprostých činů dopustit nedovedli.

Čínská válka je skorou konce.Hromady
čínských lidí popraveny, porubány, čínské ženy s
dívky znásilněny, utraceny a k sebevraždám do
hnány, množství pokladů odvezeno. Všudz klid
a mír, ale cizinecká vojska zůstávají. Proč? Nej
spíš se pustí spojenci zase do sebe ze závisti,
aby některý z nich nedostal příliš veliký podíl
na kořisti.

© ultuaci v Jišní Afriee docházejí
zprávy Boerům velice příznivé; oba boerští veli
telé spojili prý ae na půdě transvaalské a dispo
nujíce asi 13.000 lidmi, chystají se k větší akci
proti anglickému vojsku.

Z činnosti katol. spolků.
Zajímavé schůze katolíků konslyee

o avátcích Velikonočních ve farnosti Klášterecké u
Žamberka. Jiš týden před tím rozeslány byly do všech
okolních obcí plakáty, aby účastenství bylo co nej
četnější. Poněvadž zde dosad není katol. jednoty a
veřejné schůze katolíků se zde dosud nepořádaly,
byly schůze tyto novinkou, která přivábila také maoho
národních i beznárodních socialistů, ne vňak z farno
sti Klášterecké, ale hlavně ze Žamberka,Kyšperka a
Ústí nad Orl. Ti „šlechetní“ zastanci avobody si umí
nili jiš napřed, če schůzi rozbijou, ať již způsobem
jakýmkoliv. — Na Hod Boží Velikonoční bylo jiš po
polední v hostinci „Na rychtě“ živo. Nár. pocialinté,
soc. demokraté a také asi dva šidé obsadili první
místa a utvořili polokruh kolem místa, kde bylo řeč
piště. Každý ovšem třímal v rukou hůl, aby snad
mohli lépe hájit zásady „humanity“ — a aby tuké
měli k „blahodárné“ činnosti značnou „kuráž“ zašli
si jiš dříve „na kapičku“ do protějšího hostince. Svo
lavatel achůzí, důstp. kaplan Ciner uvítav přítomné,
hned v úvoda podotknul, že achůze tato jest ka to
lickou a že tudíž navrhuje za předsedu jednoho
uvědomělého katolíka. Pustý řev socialistů byl ma
odpovědí. „Klerikální lůzo,“ — „tmáří“ atd., celá ta
„mluvnice“ červených hned byla sarovým způsobem
přednesena. — Kdyš socialisté chtěli míti předsedu
ze svého středu bylo jim vyhověno, když se však
tento čestným slovem zavázal, že schůzí bude ří
diti nestranně a že nedopustí, aby povolaný řečník
p. redaktor Prosečský z Hradce Králové byl vyrašo

———

berou si za pravidlo nějaké svědomí jiné, stojící
výše než svědomí jejich, což jest pro ně něco
pedostižitelného a často i nepocbopitelného. A
protože patrné v sobě nalezají sil, aby žili podle
toho nepochopitelného svědomí, nežíjou ani podle
svého —tedy žijou vůbec docela dasesvědomí ...«

Popatřil na obraz Ukřižovaného.
V té tváři krví zbrocené sbledával tolik klidu

a míru, ač tak veli é to byla drama, které se od
zahrady Getsemanské až ku kříži Golgotskému
odehrálo. Vykupitel trpěl — v bolestech umíral
— a ještě prosil za nepřátele .. . Zdaž možno,
aby člověk byl schopen tek veliké lásky? A zdaž
v době naši, kdy již pravda zvílězila nad poban
skou tmou kdy svět bájí v osvětě a lidskosti ne
nalezlo by se i noho těch, kteří s modlitbou v
ústech, ale se zradou v srdci by znovu Učitele
lásky a spravedlnosti ukřižovali . . „2

Tolik muk božský Vykupitel vytrpěl, než
smírné dílo dokonal a přec to utrpení ani tolik
citu v lidu nevzbudilo, aby poslechnul hlasu svého
svědomí,

Čím déle o tom přemýšlel, tím více se vy
jasňovala jeho tvář a nový život svými paprsky
vnikal do jeho duše, Přicházel k přesvědčení, že
kde jest pravda, tam jest také Golgota, že ale lehko,
spokojené se umírá, když má člověk svědomí
klidné, které mu praví že dobře činil, Poznával,
že není sám který trpí — ale že také tisíce jiných
kráčí trnitou cestou, kterou lidská zloba utvořila,

A tu se mu zdálo, že se cítí dosti silným,
aby snesl ještě mnohé bouře a útisky, které enad
se dostaví, že v duši jeho usídlil se jakýsi teplý,
uspokojivý pocit, který rázem zaplašil chorobné
myšlénky, (Cítil, že tím se alespoň od maohých
jiných liší že má svědomí, své vlastní svědomí.

Osvěžen a upokojen opouštěl chrám.
A, M. V. Prosečský.n“



véz. Thema přednášky bylo: „Nábošenství a lidatvo.“
Sotra že se řečník v úvodu jen smíni) ©mebl
poměrech nynějších, na nichš šidé mesouvelikou
viny, jiš bylo sle. Strbla se bonře na straně Červo

uje, což přítomnémulidu bylo jasným učením, o
600. demekrsté a šídi jsou úplně za jedno. — Když
fečník po obvíli mohl pokradovati, rosvinal působení
katol. církve a uvedl spůsob, jakým katolíci chtějí
nápravu sbědoraných poměrů dosíci. Ale ani to so
cialisté nesnosli. Hrubé,orašlivé poznámky i osobní

narážky na řečníka jen se ypel: Dp. kaplen Činernamáhal so aby získán byl klid,způsobem mírným
domlouval socialistům, aby názory svó až po schůzi
přednesli — ale marně. „Ať nám něco řekne o inkvi
8ici © o Hasovi“ volali socialisté „pak musí shromá
dění poznati tu klerikální cháska atd.“ Řečník od
větil, de sice nemá nikdo práva jej natiti cO má
mluvit — ale aby socialisté se přeavědčili, že katolíci
nebojují surovostmi n brž důvody a přesvědčením, že

přání jejích vyhoví. Nazákladě věrohodnýchpramenůvysvětlil vznik a příčiny inkvisice a poukázal, žo to
byla světaká moc, která inkvisici zavedla, nikoliv
však duchovní. Vždyť papežové i ostatní katol.
kněžatvo noschvalovalo inkvisici a přičiňovalo 8e, aby
tato byla zrušena. Socialisté po tomto výkladě spu
atili spoustu nadávek na novo. Nemobli ničím vyvrá
tit tvrzení řečníkovo, leč jen obligátním: „To je leš,
vy jste tmáři, tyrani atd. Bouře dostoupila vrchole,
když řečník mluvil o Hasovi. — Ovšem, že celá jeho

feč byla ustavičně přerývané brabými útoky — sloon novšímaje si toho klidně mluvil dál, až socinlisté
byli tek rozlícení, že se chápali holí a vyhrožovali
ranami těm, kteří smýšli jinak než oni.
Ejhle, tot čistá „svoboda“ kterou 80 etále ti páni
chlnbí. Řečník citoval něco z dějin Palackého, který

přec nebyl katolíkem, uvedl příčinatehdejších nebořádků v církvi a poukázal na působení Hneovo. Kdyř

vyenonal jeho dobré vlastnosti, předvedl ale takéblady kterým Haneučil — a které pak odvolatí ne
chtěl. — „Dost, ani slůvka více“ volali aocialisté jako
posedlí — a předeeda echůse sám vyvetal a počal
předpisovati řečníkovico mlaviti má. Toto surové
jednání konečně také popudilo přítomné katolíky,

teří jednání neurvalců co nejostřeji odsoudili. Strhla
se taková vfara a křik, žo to bylo daleko odtud
slyšeti. Bylo patrno, že schůze aa takovýchto okolno
stí déle trvati nemůže — a proto byla uzavřené. Ale
ještě téhož večera konala se schůze důvěrná na „rychtě“
dp. Cienerem svolané, kde pan redaktor teprve nera
šeně mohl přednášku konati, sterá učinila na každého
milý a mocný dojem. Drahý den, v pondělí veliko
noční měla se konati echůze v Pastvinách, v hostinci
pl. Nágnerové. Poněvadž však se správně předrídalo,
že socialisté,byli by tem ve většině s do 8 jiš
umlouvali, ktersk „klerikály zmašou“ - aby 80 £a
bránilo rozbití schůze a mnobým výtržnostem, 80
lána o hodinu později opět důvěrná schůze do atatka
našince p. Brany v Pastvinách. Účastenetví bylo veliké.
Nejen v prostranné světnici, ale i venku před okny
tísnili se lidé z Pastvin a z Klášterce s s velikým

r eledovali přednášku p. redaktora, který mluvil o thematě „Řešení otázky sociální na základě ná
boženství.“ Zatím co řečník mluvil čekali socialisté
v hostinci pí. Nágnenové netrpělivě, kdy echůzo začne.
Teprve později se dověděli, že schůze již se koná
v místnosti jiné. Ihned »e vzchopili a tábli ku statka
p. Brany kde jim však vyšlo vstříc -íce nvědomělých
katolíků, avláště pan Bruna, pan Bříze, páni bratří
Dolečkové, Fiecherové, Tomanové, místní pan finan
ční naddozorce atd. a rázným způsobem zamezili
jim vstup do světnice. — To červené dopálilo,
Jako posedlí plížili se kolem statku, ulovovali 8i na
dávkami a epíláním, což však schůzi uvnitř nikterak
nerušilo. — 'Teprvo když viděli, že jest všechno úsilí
marným,zarračeně s nepořízenon odešli...
Schůze tedy přes všechny překážky a obtíže ee obě
zdeřily skvěle a úchvatné přednášky pana redaktora
potkaly se zde s velikým úspěchem. —Socialisté my
alili katolické enahy hned zašlapat a zničit — ale
zatím docílili výsledku právě opáčuého: lid jest roz
hořčen a dokonale přesvědčen, jak podlé anicotné
jsou snaby těch národních a beznárodních socialistů,
— a jak naproti tomu vypadají zásady katolické, So
cialisté takto přispěli mimoděk ku skvělému morálním
vítězství katolíků že i mnozí, kteří snad dříve byli
jen vlažnými katolíky, dnes cítí jinak a stali se roz
hodnými odpůrci těch lživých proroků z tábora soci
alistů kteří jenom frásemi a lží balematí lid — a
když nemohou důvody, tedy alespoň nadávkami aná
silím proti nám bojují. — Zajímavo věak jest, že
mezi sarovými výtržníky bylo i několik obchodníků
«ambereckých, kteří v Žamberka i do inteligentních
kruhů chodí; zde ukázali alespoň pravou barvu. Jak
to „přesvědčení“ národních socialistů a sociálních de
mokratů v pravdě vypadá, vysvítá také z toho, že
jeden z nich, poštovníeluha za peníze ochotně
nalepoval plakáty ku schůzím těm —a za
poníze pomáhal také výtržníkům křičeta
nadávat. — Jiný socialista zase prosil, aby byl při
puštěn k důvěrné echůzi v neděli večer, še prý ne
souhlasí se soudruhy a že jim pomáhalkřičet
jenom proto, aby nebyl z jejich podpůrného
spolku vyloučen. — Jakýní úředník žid, od seve
rozápadní dráhy, který v nadávání nad soudraby vy
nikal při echůzi dokazoval, že Komenský působil
současně s Husem! Jistý kmotr Jebla, který svó
„Učení“ prý sebral od jednoho „malého pána,“ také
si ulevil svému „evobodnéma“ cítění „uělechtilými“
slovy: „Táhněte, klerikální bando.“— Toť ovšem jest
nepatrná ukázka, ze aměsice té činosti našich odpůrců.
O pořádání těchto schůzí ziskal si velikých zásluh
dp. Ciner, jakož ip. bostinský „narychtě,“ p. Katser
a p. Bruna. Panu redaktorovi, který během dvou dnů
ti tak poučné a významné přednášky konal a i ve
vřavě, obklopen jsa odpůrci zachoval obdivubodný
klid, za jeho upřímnou snahu a pili, která bohdá zde
ponese dobré ovoce, vzdáváme veřejný dík m erdečné:
„Zaplať Bůh.“ Také obyvatelé Klášterečtí, kteří s p.
starostou v čele proti cizím vetřelcům rázně vystou
pili, ssslabují plného uznání,

Katelická národní jedmota Častolori
cká konati bude v neděli, dne 14, t. m. schůzi v Če

bode a křesťanství.
Jednota katol. jimechů a mušů

v Horním Studenci konala dne 6. dabma 1901.odpo
ledne řádnou valnou hromadu. Po případném zahájení
schůse předsedou podávali fankolonáři avé správy.
Ze zprávyjednatelské vysvítá, že jednota od svého

vsnika před sedm! měsíci měla 10zůsných přednášek,zúčastnila se diecésního sjezdu v Chradimi, k společ
nému av. přijímání přistoupila na zelený čtvrtek. Pan

pokladník oznámil všecky příjmy a vydání a jak nzačátku ani jinak býti nemůže přebytek jest několik
zlatých. Rovněš i p. knihovník uvedl še spolková kni
hovna jest teprve v plénkách, letošní zimu = půjčo
váním kněh ani započíti se nemohlo něvadě knihy
jsou vesmče nevázané. Z časopisů odebírány
„Nade listy“ (v7ex.) „KHž“ a „Maria“ (v7ex.)
„Český kraj“ (v 8 ex.) Výsledek na to následovav
ších voleb byl tento: Místopředsedou pan Fr. Cimpl,
ednatelem p. Váci. Bříza, pokladníkem p.František
říza, knihovníkem pan Josef Culekmladší Výbory:
. Josef Pátek, Josef Chyba, Josef Culek starší, P.
úlek, V. Stehno. Nábradníky:Jan Drápalík, Ant.

Marek, Fr, Mareš. Revisory účtů: Váci. Bačkarský,
Fr. Plapal. Po skončení valné hromady ndělil 
seda aloro panu úniv. stadojícímu Ant. Drápalíkovi,

hospodářském výměnku“. Trest této přednášky byla
asi tato: Mezi příčinynynější krise agrární pokládati
musíme výměnek. Ale instituce tato jest tak důležitá
pro rolnictvo, že zastraněním jejím nápravu rolnictva
přivésti hned tak nelze. Pro výměnek mluví důvody
velice závažné, proti nimž ataví ze ovšem za50stránky
stinné, které kotví v povaze výměnku samého. Bedlivý
pozorovatel musí úvášiti jak stránky avětlé tak stinné
a dle toho otázku výměnkářskou řešiti. V tom směra
nesla se celá přednáška přičemš podány informace
o semském pojišťovacím fondu císaře Františka Jo
sefa, jehoš význam pro rolnictvo jest veliký.

, Z Úpice. Svatojosefská jednota naše konala
dne 24. března t. r. svoji IX. řídnon valnou bromada
a přednáškou našeho milého p. předsedy dp. Vince.
Jandíka „o potřebě katol. upolků.“ Přednáška jeho
byla všemi přítomnými pozorně vyslechnuta a ku konci
odměněna potleskem. Na to přečtena správa jednatolo,
pokladníka, knihovníka, staršího a agitačního odboru,
coš bylo s dobrozdáním a pochvaloa schváleno. Potom
přistoupeno k volbě nového výbora do kteréhož zvo
leni byli pánové: Fr. Hetflejš, Cel. Lokrene, Albin
Pavlinek, Jos, Sedláček, Ant. Jákl, Ant. Hetflejš, Ant.
Maltlik a Jos. Středa. Za náhradníky: Pp.Řezníček,
Barvinek, Jan Šastek a Jos. Pohl. Za revisory účlů:
pp. Frunt, Vacek a Václav Nykliček. Nově zvolený
výbor zvolil sobě za fankcionáře: Jednatelem p. Joa.
Středa, pokladníkem p. Albin Parlinek, I. knihovníkem
p. Ant. Jákl, II. knihovníkem p. Ant. Hejtflejš, star
ším p. Cel. Lokvenc. Ku návrhu p.Frant. Hejtflejše
byla provolána třikrát „Sláva“ J.M. ndp. biskupu
Edvardu Janu Nep., ze jeho neohrožené zastání se
českého národa. V neděli, dne 14. t. m. přednášeti
bude v naši jednotě p. Lokveno o sociální otázce.

„Z Kostelce m. 0. s námsděluje: Naše
čilá katol. jednota připravila nám a zvláště naším
dámám pravou pochoutku v pondělí, dne 8. t. m.
Toho dne totič přednášela zde slč. Rozsypalova, o
thematě: „Proč se odsuzují křesťanokéženy adívky“.
Mnoha příklady z dějin ukázala kterak působení ženy
mělo vliv na maohé vrstvy lidu, kterak křesťanství
pozvedlo ženu z babna otroctví — a jaký jest úkol
katolických žen v době nynější, kdy nevěrecké anaby
chtí zničit společenský řád a mravy a kdy jest nutno
ještě více dbáti o dobrou výchova v rodinách. Míst
nost byla v pravém slova smyslu přeplněna. Účast
níků mohlo býti přes 600. Po pěkné a poučné před

nádco byly předneseny některé básně a zapěno několikpísní.

Zprávy místní a z kraje.
Osobní, Jeho Milost ndp. biskup EdvardJan

opustil dne 7. dubna Hradec Králové, vydav se na
vieitační cesty po vikariatě Ledečském, Královickéma
Kutnohorakém.

Nedělní klid. Advokátii c. k.notářv Hradci
Králové zavedli po dobu od 14. dabna do 13. října
1901 ve svých kancelářích úplný klid nedělní.

Jednota divadelních ochotníků
„Klicpera“ s akademickým epolkem „Dobroslav“
v Hradci Erálové konala ve čtvrtek due 11. t. m.
slavnostní večer k uctění památky Julia Zegera. Úča
stenství bylo četné. O působení velikého básníka
promluvil vzletně p. K. Norotný. Pan Němec recito
val „Krále Kofatna“ « „Obnovených obrazů,“ načež
provedena biblická hra Jul, Zeyera „Z dob růžového
jitra“. Ochotníci hráli akvostně. Plného uznání za
slohuje v první řadě pí, Paulová, Škoda, že obecenatro
nedostavilo sa četněji ku uctění českého pěvce. Zeyer
toho zaslaboval.

O slavnosti „Valkříšemí“ dostali jsme
dva krátké dopisy, které pro zajímavost uvádímo:
Z horské vesnice. Dojemnýbyl u nás průvod
po náměstí. Ve všech oknách byla světla ano někteří
osadníci postarali se také o pěkné transparenty. Školní
mládež se sborem učitelským tvořila první část prů

voda. Oba dva zdejší o hasičskýa čtenářský,ač nejsou právě katolického smýšlení, průvodu 80
zúčastnily i s prapory a budbon. Členové obecního
zastupitelstva nesli baldachým nad velebnou Svátostí.
—Opravdu, celá osada se přičinila, aby lesk katolické
slavnosti byl zvýšen. — Druhý dopis: Z města
(čtenářům t. I. dobře známého.) Ač máme u nás hodně
mládeže obecných a vyšších Skol, přec přislavnosti,
Vzkříšení jsme takřka žádnou noviděli Špolků je sde

také slušná část, (snadasi r re aje ani jedinnýte nenkázal. Při svých nábavách které pořádají, vědy
spolují na kepsy katolíků a běda kdyby tito je od
mítli, hned by byl článek v jistém revolverovém plátku:

„Bobeotvíklorikálů atd.“Ale kdyš mají také ku slav
nosti katolicképřispěti,ta ze samé „moderníslněno
ati" sůstenou doma. Tichý a malý byl průvodpo ná
městí. „Vybrané“ obecenstvo raději bo procházelo mé
promenádů, aby se moohý pochlubí! veřejnosti mvýsel
novýmijarními šaty.— Mnohodomů „také katolíků“
necsvětleno. Mezi nimi ce vyjímal avláště jeden d
kde jsou vertholmky s v nich penízekatolíků ulo
eny. V drifilšm odí bydlí jeden velkomošnýpán.

V tomto domě jistě mobyle nouze o svíčky —alo zesamého „vkusa“ bylo tam plec tma. . . Urořejňujeme
poznámkbes Jy.

Jarní sva Labo roku 1900.
Na své trati od Joroměřeku Mělníku zeplavilo na
jaře r. 1900 Labe 7987-05 hekt. pole, 7254-95 ha,
uk, 660"58 ha. pastvin, 311057 ha. lozů, 431.62 ha,

sabrad a 399-164ba. neplodné půdy. Úhrnná škoda
na pozemcích obnáší 9,059411 koradík. Na Hradeo
Králové připadá = toho 81-880 K.

Divadle v „Adalbertinam“, | Jednote
katol. tovaryšů pořádé v neděli, dne 14. £. m. za Ja
skeré spoluúčasté damského sboru divadelní hur „dv
Jalie“, Začátek o půl8. hod. Náboženské tato'hra
docílila všade kdebyla pořádána veliké obliby.

Kostel vyletí do povětří. Čáslevské
Pravda“ píše: Nějeká bídná kreatora saslale s Praby,.

Král. Vinohrad a Vršovic několik dopisů jistým sdej
ším osobám, ješ ujišťovala, že na Velký pátek vyletí
děkanský chrám Páněv Čáslavi do povětří. Lotrovaká
správa tato velmi rychle ujala 60 mezi občanstvem
nejen v Čáslavi ale i v okolí a bylo doati owob, kteří
tomuto bídáckému vtipu věřily. Následkem toho ne
byla v dotyčný den posvátnýtaková účast v chrámu
Páně a byl to zejména venkov, který tentokráte do
Čáslavi tak četně nepřišel. Tím utrpělo i sdejší ob

chodnictvo. Zdejší policejníorgkoy pilně pátrají podotyčném pisateli, který jest asi sdejší, neboťpoměry sdo
velmi dobře zná. Dopisy jeho ovšem některý snémý
z Prahy a z uvedených míst do Čáslavi uaslal. Jest
vi přáti, aby zločinný tento pokus byl vyletřen a pi
satel dopisů těch vypátrán.

Krvavé drama odebrálo se na bílou 50
bota u Chvojence. Téboš dne o 9 h. večer čel pytlák
Píša s Chvojence na číhanou do rovíra t. zv. Žernov.
Byl však dopaden hojným Hemelíkom. Píša se nlek
nul ale bned uchopil pušku s střelil svého soupeře,
těžce jej poranir. Potom běžel domů kde .se oběsil.
Hajný Homelík byl dopraven následujícího dno do
nemocnice.

Národní socialisté — a mravnost.
V Klášterci jest truhlářské dílna p. Vašíčka. V dílně
té zaměstnáno jest asi 14dělníků, vesměs to podařených
národ. socialistů, kteří patrné si vzali příklad ze soc.
demokratů. Alespoň co se týče „volné lásky“ v tom
jsou ei jistě za jedno. Nejedna zdejší dívka stala se
jiš matkou nemanželského dítka — a otcové jsou ti
„apoštolové“ svobody, resp. volné lásky, — A ti lidé
chtí mlavit o mravnosti.

Léčivá veda v Praskněce nabývástále
většího věhlasu. V poslední době uzdravilo se opět
několik lidí, kteří byli jič dloulio nemocí atíšeni. —
O věhlas léčivé vody v Praskačce přičinila ae také
Osvěta lidu“ avý.o Štvaním. Neboť proti čemu pan

Hajn štve a nadává, to obyčejně nalézá obliby a štvaní
p. Hejna potkává se e údinkem opáčným.

NárodníListy a pardubická továrna
me petrolej. Vminulémměsícibnuly se kry ledové
na Labi. Od té doby Labe vydává odporný sápach
petrolejový. Voda jeho zvláště v zátokách je jako oma

utěna. Vtýaci n.L.m v Láovicích ryby z Labe tak da
páchaly petrolejem, fe nabyly ani k jídlu. K prádla
a-napájení dobytka nelse vody labské nyní vůbec uší
vati. Ano i Jaka se jí otravují, na neš vodu 80 ros
lila. Otrava ta vychází z pardabické petrolejky Fan
tovy. Ozývaly se a osýrají hlasy proti tomuto slu,
ale bez výsledku. Před několika týdny žádala lebako
týnecká továrna Pernerova některé prašské listy, aby
uveřejnily „zasláno“ čelící proti otravování Labe pe
trolejkou pardubickou. Mezi listy, které o to byly po
žádány, byly i „Nár. Listy“. Ale „N. Listy“ zasláno
neuveřejnily. Co je tisícům zápachem, to je patrně
„N, L.“ vůní! Záleží ovšem ua nose. Za peníze dá si
i ten nos říci. Nos ten je velmi citlivý, jedná-li se
o „klerikály“, ano čenichá a cítí, kde ničeho není —
ale jde-li o žida, tu mají nos docela jiný. Kdyby
ta šlo o katolíka, to by faněly, prskaly „N. L.“, ale
žida zakryjí pláštěm mlčení. Ovšem „čí chleba jíš,
toho píseň zpívejl“ Židovské inserty je drší; čid Pe
níšek-Můnzelas je vlastně řídí. To otvírá oči mnohým,
kteří dříve přísahali na „N. L., tak že přestávají býti
evangeliem a dostávají vyhazov čmahem. Jako „N. L.“,
má také nou i „Osvěta lidu“ i ona mlčí, ač je zrovna
u pramene zápachu. Zastupitelstva postižených míst
měla by podati hromadné interpellace proti onomu zlu.
Snad by se našel v poselstva českém přece jeden po
planec, jenž by se zastal tisíců českých rolníků a div
nostníků proti jedinéma židu. Čii v tomto případě
záleží příslušným orgánům více na jednou židu, neš
nu tisících našinců? :

Ubohý Hus! Národní socialisté a 800.de
mokraté kteří v Klášterci o Božím Hodě velikonočním
rosbíjeli katolíkům echůzi aošli se svorně v pondělí
večer v jednom tamnějším hostinci, kde při musice
zůstali až do rána, Již k rána, kdy alkohol u nich
jevil účinky, vzpoměli si také sa Hawa a chraplavým

lesem zazpívali ma ka poctě „Na břehu Rýna“ —
— — Také beznárodní soc. demokraté přízvukovali.
V tomto stavu zapoměli úplaš provésti svůj úmysl,

ati totiž redaktora „Ubnovy“ na cestě= Kláštercedo Žamberka, Jen jeden £ nich, který se
potécel na ailnici k Žamberka vedoncí. kdyš spatřil
redaktora který v noci z Klášterne odjíšděl, ulevil
si „svobodomyslnému“ smýšlení výkřikem: „Věak tě

přecejedno smažeme glorikále.“ A'sanotoval sí pídeň: „Na břehn Býna ...“ Ubobý Has, kdo jej
jiš oslavuje.

Hraběcí správa Anenských slatin

mých lázní r Bělohraděpovolila redaktorům ajich rodiném pro vědy bezplatné užívání koupelí a
lékařského ošetřování v lázních.



Apelek na podporu chudých stu“ eh c. k. resl. a mpasla v Nov. By
děově koná v neděli dme 14. dubna 1901 k účelu do
bročinnému akademii v sále „neKopečku“. Začátek
+ půl 8 hodině veder,

Při sv. missli v Jablomci m.Jis.
přistoupilo ku stolu Páně 1970 osob s ne 970, jak
vminulém čísle mylně bylo udáno.

Dar. Vidp. Leop. Francl, bisk. notář, osobní
děkan a bornostudenecký farář ma odpočinku v Ledči
obmyslil chrám Páně ov. Václava v Hor.Stadenci vo

Jikomyslným darem. | Věnoval R vě ne velký pátekna výsdobu stánku Božího 4no K.Šleobetnému dároi
Bůh sám budiž štědrým odplatitelem.

Ne stavbu kostela v Jemikovicích
"dobrotivě přispěli:(Pokr.) Z města Třebechovice,
Pot K.p. Buriankostelník, Nejmenovaná, Kolešová A.,
Novotná M., Erben E., ProjzaR. Hušek Ant., Lanema
nová M, Lukeš J., Loreno K.,Výravský V., Košťák Fr.,
Loobman V.,Hojslar Fr., Bervid Fr., Joudalová A., Jou
dal Jan, Mach J, Fluser N., Borovec K., Proboštová.
1 K. 60 b. J. Slabá, Roubal V. 1 K. 20h., Šrá
mek J., 3 K. 40 h, Honěk Ant. 1 K. 20 h.; po 80h.:
Fryml Jos., Kopecký J., Barvířová; po 60 bh.:Kubec
J., Ronbal J., Šustr A., Necvil J., HabásekM., Ko
bosová A, Kavovrá Anna, Pitr Ant., Šmíd V., Kolanec
J., Drašner J, Koleš Fr., Moravec J., Hájek Fr., Špa
Jek J., Jelenová M., Čermák A., Jirout J., Hůlka A.,

Černý K., Doležal V., Polák J., Kilingr K., KolenecK., KoubaJ., Šmíd Jan, Jeníčková Fr. 64 b., Sstrapa
K. 50 h., po 40 h: Poláček K., Hladíková K., Podol
ník J. 50 h., Šmída N. 60h, po 40 b.: Horák A.,
Brych J, Peca V., Teplý Jul., pí. Černá Ant., Špal
ková D., Štěch J., Hradecká A., Dostálová Fr., Štsp
dera, Svoboda, Martinová, Nejmenová, Řehák E,
Kapke, Kupka J., Novák V, P koš J., Krausová,

nář, Barríř F., Podolník A., ČernýJ., Podolník
J., Dostál J., Čermáková K., Burianová M. Šradlák
K., Strekl J., Lochman, Kronpa F., Barta J., Baruě
'ková A., Velímská J., Nejmenovaný, KoleV., po 30
h.: Nechvílová A., Beneš J., Bidlo F., ČernáM., Štre
kle E, Šabrt Fr., po 20 h.: Ferd. Císař, Šramar A,
Toman V., Prokop A., Dakvová M., Pumr J., Meli
oharová, Vondráčková T., Hampl K., Kavorá E., Hra
beš R., Hovrad J, Císař J., Tobišková A., Bednář F.,
Mráz A. 10 b., Špičková A. 70b. Kotraldová M.
(s Hradce Král.) 4 K., Ford. Hanousek, děkan 20 K.,
Ladislav Kunte, kaplan 10 K., Dr. Jan Soukup, ka
novník a professor bohosloví z Hradce Králové 2 K,
Josef Světelský, katecheta 10 K, farní úřad Kukleny
4 K. (Pokračování). Za veškeré milodary srdečné dík;
vzdává a o další příspěvkyuctivěprosí Ferdinand
Hanvuasek, děkan v Třebechovicích.

Na varhamy. V pondělí velikonočníkonala
v Čes Třebové občanská záložna řádavu valnou bro
umada. Při volných návrzích vyřizovány šádosti růz
ných spolků za podpory, kteréžto byly boz debaty
uděleny až na jedau. Jednalo se totiš o žádosti far
níbo úřadu, za příspěvek na nové varha.y. Jiš při
-čtení žádosti bylo znáti na některých členech nespo
kojenoat. Po přečtení žádosti ujal se slova pan J. V.
a vřele se za příznivé vyřízení žádosti přimlouval.
Jako příspěvek navrhl částku 200 K. a šádal, aby i
tato žádost příznivěa bez debaty přijata byla. Avšak
se řad „uvědomělých“ sypaly se již výkřiky: „Co je
nám po tom, ať si koupí varhany farář sám, my na
kostel nio nedáme“ a podobně. Po ntišení dal ředitel
hlasovati. Přítomno bylo 74 členů, pro hlasovalo 81,
proti 19, 24 členů nehlasovalo, mezi nimiž i hrdina
schůze A. Kr. který proti udělení příspěvku hulákel
nejvíce. Tento byl za své vzorné počínání si při celé
schůsi ze společenstva záložny vyloučen,

Nevá spojovací dráha Chlumee—
Králův Městec. Mnohémubude snad svámo,
de so v loni v květnu započalo ae stavbou lokální
dráhy Chlumec—Kr. Městec. Dráha tato jeat již skoro
dostavěna a začne prý doprava osob i zboží na ní
15. května b. r. Jest asi 14 kilometrů dlouhá a má

-dvě malé atanice v Lovčicích a Běranicích. V čele
konsortia, jež koncessí ku stavbě dráhy obdrželo,
stojí p. Karel Frič, továrník a nyní purkmietr

v Chlamci. Stavbu dráhy provádělp. Jan Pavlíček,
podnikatel staveb na Král. Vinohradech, jeož neděle
a zejmena zasvěcené svátky velice znesvěcoval. Měl
sdo 6 těžkých povozů svých, které každou neděli a
svátek písek a štěrk od obce Lidic na treti vozily.
Rolníci domácí — ku cti jim to budiž řečeno — až
ne malé výjimky — v dny zasvěcené písek nevozili.
"Všecky vnitřní práce řemeslnické na stanicích (tru
hlářské, malířeké atd.) konali řemeslníci z Král,
„Městce bezohledně v neděli. Nejtrapněji však každého
upřímného katolíka dojalo, když podnikatel i v den
sv. Vácelavaa na slavnost Všech Svatých dělníky
katolíky nechal veřejně na trati pracovat, ač tito prý
„pracovat nechtěli, Víme sice dobře, že takový podni
„katel staveb jest obyčejně největší náboženský Iho
stejník, jemuž běží jen o jeho výdělek -als
myslíme, že by přece neměl tak nešetrně náboženské
city katolíků věřících urážet a zachovalý dosud zdejší
lid dělnický tak demoralisovat.

Velký požár vypukl na velký pátekvečer
v Radikovicích, v usedlostí P. VáclavaDual, V use
dlosti té bydlí čtyři nájemníci, z nichž jeden byl
koncem března odveden do vyšetřovací vazby, poné
vadž naň bylo uvaleno oprávněné podezření, še chtěl
vyušíti posledního požáru v obci naši k pokusu zalo
dení ohně ve stavení jím obývaném. Plameny v ry
chlosti zachvátily celou budovu a lidé jen s těší se
sachránili. Hasič Šanda ol abora 'Těchlovického vy
nesl 2 děti ze špýcharu když již pod nimi začalo ho
řeti prádlo. Po vynešeníjich špýchar se sesul.—Ná
jemníci vesměs chadí lidé utrpěli značné škody, neb
co 8e zachránilo je rogbito.

Výstava plemenu. skotu v Opočně
koná ss v neděli dne 5. května 1901 a vystavovat
moboa chovatelé skotu z VI. okrska odměňovacího
radou zemědělskou ustanoveného, Výstava ta spojena
Je s trhem a možno tam čistokrevný skot simensk
a jeho Eřížence k chova koopiti. Přihlášky chovate)
do 20. dubna t. r. Vstopné na vystaviště 40 h. Ka

talog prodáván bude u val. Na výstavišti
koncertuje hudbe.' haay výsle

VWHmátmiel od 21.—10.dubna bude důst,

obel |Pedemptoristy u Českých Budějovlo konána sr.miseje.

Ze Zábeře u Kutné Hory. Dne 30. břesna
byla osada naše svědkem dojemného, tklivého a velko
lepého pohřbu. K věčnému odpočinku ukládán byl
náš milovaný pan děkan, věrný sluha Páně a jubi
lovaný kněs veledůstojný pán Václav Vaněk, nesesor,
koneistorní rada, biskapský vikář střídniotví kutno
horského, vyznamenaný zlatým záslušným křížem
s koranou, který třínedělní nemoci jaterní sao
pstřen svatými svátostmí umírajících sesnul v Pánu
ve 8 hod. ráno dne 27. března 1901 v 78 roce věku
svého. Pohřbu zvěčnělého súčastnil se Jeho Milost,
vadp. generální vikář, který zavítal sem z Hradce Král.
zároveň s panem konsistorním radou Kernerem a p.

archivářem Kubátem, aby vedl pohřebníprůvod. odp.Jan Marek, kanovník od av. Víta v Praze sloužil zá
dušní měi svatou. Dojemnou s krásnou pohřebnířeč

fednesl vidp. Antonín Dvořák, bisk. vikariátní se
Řestář a děkan v Nebovidech. Celkem 41 kněží do
provázelo svého milovaného spolubratra k poslední
ma odpočinku. Pobřbu súčastníl se s hlubokým zár
mutkem a vroucí zbožnostíi vysoceurozený p. Emerich
hrabě Chotek, patron farnosti zdejší apola e p.řidi
telem panství Bůhmem, p. nádlosním Jos. Slavíčkem a
p. Aug. Tichnou, důchodním panství Norodvorekého.
Okresní výbor Kutnohorský zastoupen byl čestnou
deputací dvou pánů od Svaté Kateřiny. Též patronátní
úřady jiných panství zastoupeny byly četnými depu
tacemi, z nichž dlužno připomenouti obzvláště p. ři
ditele Sedleckého Také okresní p. inspektor Kutnohorský
Karel Kovář přítomností svon uctil nehynoucí památku
zvěčnělého kněze. Páni učitelé z místa, obcí přifa
řených i z dálného vůkolí za řízení p. řídícího uči
tele Zábořského Jana Zadražila krásnými zpěvy při
spěli k zvýšení dojmů. Také ze všech přifařených obcí
páni starostové 8 pány radními zúčastnili se pohřbu
miláčka svého, Rovněž i al. sbory hasičské ze Záboře,
od Sraté Kateřiny, z Habrkovic s Lišic v plném počtu
se dostavili. Díky všem účastníkům pobřbu tlamočil
vldp. děkan Nebovidský Antonín Dvořák.

V Žehunmí byl konána ve dnech od 27.
března do 1. dubná obnova ar. miesie vldpp.
Otci Redemptoristy z Prahy, P. Bernardina Čaky a
P. Josefa Jandy s výsledkem skvělým. U sv. přijímání
bylo ebotných věřících jedenácte set, O této pobož
nosti byla konvertitka Marie Čechováslavně doka
tolické církve přijata.

Ze Nemtěše. Dolovacíhorečka na uhlí na
Óáslavsku, ač dosavádními pokusy šádný zdar její
prokázán nebyl, neutachla, Společenstvo pro hledání
uhlí ae svými 124 podílníky konalo v minulém měsíci
schůzi, ve které konstatováno, že původní objevy uhelné
eklamaly ale zároreň oznámeno, že nové vrtání na
místě as 2 kil. od původního vzdáleném počíná pro
bonzeti jistou naději, ježto složení půdy jest totéš
jako u Radnic. Složené peníze na hledání byly jiš
vyčerpány a proto nsneseno slošiti nové. 20 K připadá
na jednoho podílníka, Přejeme sice této akci všeho
zdaru ale růžovým nadějím se neodáváme. Kdyby
aspoň práce tyto, když ne uhlí sapoň něco jiného uži
tečného vynesly, dosti bude. Ale to nešťastné kdyby!

Z Tuchotle a Kutné Hory. Po příkladuji
ných obcí usneslo se uvědomělé zastupiteletvo naše
srušiti školní plat. Usneseníto přivítáno všemi krahy
občanstva mile.

Ze Zbraslavice. Naše město jest jako po
polka. Zastrčené, zapomenuté a samý ústrk. Znají ho
jenom tehdy, když něco potřebnjí. Jinak se o nás
nikdo nestará a každou maličkost musíme si pracně
vybojovati. Teď ale zdá ae, jakoby bylo jinak. Zrovna
dva princové přicházejí, ale žel že to budou asi jen
princové z pobádky. Jsou to interesenti dráhy z Kutné
Hory do Zbraslavic a z Čáslavi do Zbraslavic s při
pojením ku trati dráhy Posázavské ku Zračí. Princové
ti, ně mnobo mluví a v „Podrysockém“ orgánu svém
dávají občas prohlašovati, co Re všecko stalo, dávno
stratilí neši důvěru, protože dobře jsme si vědomi, že
jest to jenom na oko, aby se neřeklo, Že se nic ne
dělá. Víme také proč, kříčí se to s plány a osobními
prospěchy jistých známých pánů. Aspoň troška důvěry
máme k drahým — čáslavekým, ale i ta jest slabá,
I ta není dostatek energiea co hlavního, přímluvčích
na kompetentních místech. Ti, kteří zastupují Kutnou
Horu, zastupují i
už proto, že by doma ztratili půdu pod nohama. Inu
priocové z pohádky ! Jeden by mohl a nechce, druhý
by chtěl a nemůže. A proto zůstaneme popelkou|

Z Něm. Brodu. Nennavnousnahou kura
toria hospodyňaké školy přikročeno bude v nejbližší
době ku stavbě nové školní budovy s příslušnými ho
apodářskými staveními. Stavba tato, jejíž náklad vy
počten na 80.000 K musí býti do 15. září hotova a
nalézati se bude v místech nynějšího dvora čís. 83,
který obec za přispění okresu zakoupila. Ku stavbě
jmenované koly přispělo ministerstvo orby 40000 K
a zemský výbor taktéž 40000 K. Na zakoupení místa
a vnitřního zařízení věnovalo město a okres 20000 K.
Kéž z této budovy vzejde řada pravých českých ho
apodyň, skvějících se cnostmi avých bývalých českých,
poctivých „paňmaminek“|

Z Křesetle. Konečnědostalo se nám toho,
čeho jeme se domáhali úsilovným bojem a pro co jame
vláčení byli v nepřátelských listech — svého zdravot
ního obvodu. V posledním sezení zastupitelstva usne
seno bylo přijati návrb na rozdělení obroda malešov
ského na malešovský a křosetický. Mužům, kteří se
o to přičínili a kteří za to mnoho zkusili pohan a
posméšků dostává se tím skvělé satisfakce. Nechceme
připomínati minulosti, jenom tolik podotýkáme, že jest
to s podivem od orgána avobodomysiného, který píše
si na prapor sloužiti lidu, kdyš staví se proti tomn,
co lidu jest zvláště na prospěch. My víme dobře ovšem,
proč ae to dálo, ale zavírámo nad tím knibu. My
Šlenka dobrá zvítěsila,

Ze buchdela u Kutné Hory. Nechcemese
chlabiti, ale tolik můžemeříci, že naše obec drší krok

a obcemi pokročilými, ovšem v tom dobrém slova
amyslu. Jest to hlavně zásluhou našich vsdělaných a

ných občanů rolníků. Jako význačný poslední čin
připomínáme usnesení, dle něbož nákladem 30000 K
má býti postaren řádný a praktický obecní dům,
v němě sídlo své míti bude obecní úřad, záložna dlo
vzoru Raiffoisena a četnické velitelství po případě i
jiné korporace. Půjčka na dům echrálena byla v mi
nulém sezení okres. zastupitelstva a přikročeno bude
co nejdfíre ku stavbě.

Z Bonova m. Doubravkou. Těžcebýbe
se v rakou péro, když má psáti emotnou zpráva. A
zprávou takovou jest stráta našeho dobrého pastýře
vldp. děkana a býv. vikáře Frant. Vacka. Po krátkém
pobytu odchází od nás do Budějovic do klidu klášter
ního. Když rozhlásilo ae, že nás opustí, se všech rtů

znělo: „Škoda bol Byl takdobrý lak laskavý! S kašdým dovedl nésti dobré i zlé“. Odcházína předčasný

odpočinek! Kéž Pán Bůh Prorásí ho na této cestě adá mu dočkati se toho klidu, který zde nebyl mu
údělem. Provázíme ho žehnáním na té cestě do útulku

koje a míru a prosíme, aby zachoval nám tu lásku,
terou ukazoval vědy, jsko my zachovávali mu láska

svou! Byl dobrý pastýř, předobrý, škoda hol
Z Malešova. Dnesoblašujemeúmrtí mude,

který byl v celém Podvysockn i daleko za hranice
osobností velice známou a Časem snad ij obávanou,
MUDra. J. Metelky. Muž tento, který získal si říz
ností svou název „malešovského hejtmana“ nebyl na
ším stoupencem ač v posledních letech vždy víc a více
klonil se k zásadám strany kongervativní, vida jak
ten boucharonský radikalismas dodělává r babně
vlastních frází, Zemřel po dlouhé nemoci, věnuje po
slední čas povznesení naší obce, kterou chtěl učiniti
obcí pokročilou a za to zaslabuje Čestné vzpomínky.
Byl sloupem a průkopníkem strany svobodomyslné na
Podvysocku a snad mnohý pán nebyl by tam, nebýti
jeho. Sám držel se zpět, zvláště od té doby, kdy po
znal, če do strany té vloudily se živly, které tam hle
dají jenom osobní prospěch. Často si na to stěžoval,
jak špatně se odeloužili ti, kterým dopomobl k syne

uře. Nad hrobem však budiž vše zapomennto. Toho
vědomi byli si také ti duchovní, kteří ho ku brobu
doprovázeli. Jako zvláštnost připomenonti sluší, že
tento sloup mladočeštví na Podvysocku, o němž badou
všichni pěti chvalozpěvy jako o muži excelentně evo
bodomyslném, přál ei dočkati se příchodu J. B. Mi
losti do Malešova, neboť stal se jeho obdivovatelem.
Nedočkal se tohol Umřel v nejlepším mužném věku.
Odpočívej v pokojil

Pěkné pohlednice na nichžjsou zobra
zeny různé drahy ovoce, které ee n nás mohon pěsto
vati, vydal vldp. farář Zámečník v Opočns. — Pohled
nice ty hodily by se dobře pro školy, hospodářské a
okrašlovací spolky; doufáme, že hospodářská snaha
vldp. faráře se potká s účinkem. Cena 10 ex. 50 kr.

Různé zprávy.
Proti českému faráři. Dvěněmeckéobce

Knčerov a Hlubočany u Výškova na Moravě vyslaly
tyto dni deputaci k moravskému místodržiteli se žá
dosti, aby farář tamnější byl přesazen, poněvač jest
Čecb. Místodržitel vyslechnuv žádost deputuce dle
„Hlasu“ odpověděl: „Nechcete českého faráře, a svého
kaplana jete nedávno chtěli bíti při školní slavnosti,
ačkoli jest ponhý Němec, a chtěli jste jej do vody
hoditl“ Tableau, dlouhé tváře a nosyl

Čestný kříž pro poutníky do Svaté
země. Jak se z Říma oznamoje, založil sv. (tec
čestný kříž pro poutníky do Svaté země. Kdo pout
jedenkráte vykonal dostane měděný, kdo dvakráte
nebo vícekráte ve Svaté zemi byl, obdrží stříbrný
čestný kříž. Vyznamenání nosí ne na žlutobílé atužce.

Trnkova divadelní společnost zahájí
v neděli, dne 14. t. m. cyklus předatavení v Hradci
Králové. Smetanovou operou „Prodaná něvěsta.“

Dluhy rytmistrovy. Ve Velké Kikindě
v Ubrách odejel rytmistr hrabě P. zanechav dluhů na
200.000 K bez dovolené do Ameriky,

Zatčený pastor. Bývalý pastor Dianský,
2e Lvova, který byl svého Času pro šmejdy a krádeže
svého úřadu zbaven, byl minalý týden va Věličce zat
čen poněvadž na něm lpí podezření že zabil finan
čního atrážníka Schwarze, když chtěl propašovati přes
hranice nějaké zboží.

Tělesní četníci císaře německého
budou nyní ozbrojení pikami a 8 těmito jej budou
při vyjížďve provázeti.

rlivost. V obci Vretoracsí a Zomboru
otrávila vdova Rozsityová ze žárlivosti svou 03m
náctiletoa dceru, načež ae sama zprovodila se světa.
Obě ženy miloraly jednoho a téhož mladíka a matka,
Kon nechtěla ustoupiti, odhodlala ue ke strašlivému
skutku.*

Kniby a časopisy. V Rakousko-Uhersku
vyšlo r. 1900 v celku 3700 knih, z nichž skoro 300
českých. Novin politických vycházelo 2187, z nichž
362 českých.

Pro vlasť a národ! „Klerikální“Cyrillo
Methodějská záložna v Brně věnovala na národní
účely z loňského čistého výtěžku obnos 16.665 K
32 haléřů.

Poslanec Klefáč snad ze samé radosti,
že již tak mnoho vymožeností národu č+skému získal
odjížděl z Vídaě, jak jeden pražský list sděluje, v dam
ské společnosti. A poněvadž horuje také pro „umrav
nění“ lidu, ukázal ta svoji „mravnost“ takovým způ

sobem že to snad bude předmětem soudního vyčotřován

České umění v cizině. Paříjskávýstava,
jakkoli národ náš se v ní representoval jen zlomko
vítě a aporadicky, pomohla znamenitěi našemu umění
reprodukčnímo, ktoré zahájilo na celé čáře konkurenci
s největšími ústavy cizozemskými. Tak 80 dovídáme
že v poslední době vyřizovaly reprodukční ústavy



„České grafické společnosti Unie“, jíchě řiditelem jest
cís. rada Jan Vilím, pozoruhodné objednávky s Ko
hýry, Varny, Lublína, Důsseldorfa, Tiflisu, Taškenda,
Lipska, Londýna a Paříže.

„Nevinářský“ slola si dojista osvojilpan
Kasalý, redaktor Dačických Listů, v posledním čísle
jmenovaného lista se hájí proti někomu, kdo mn
poslal suonymní dopis. Á tu čteme: „Veřejně tato
přibíjím na pranýř onoho hulráta, který mi zaslal

anonymní paličský dopis. Hulvát ten eepodobá navlas slotřilému banditovi atd.“ Opravdu skvostný to
novinář, ten p. Kasalý. Přibijí někobo na pranýř, ale
vlastně ani neví kdo to jest. A pak ten jemný tón!
To se pak nazývá „novinářský aloh.“

Clkámů načítáno v Uhrách 274.v40. Z těch
je dětí školou povinných 58.747, avšak 40.634 dětí
cikánských škol vůbec nenavštěvuje,

Modlitba před práci v tovármě.

Anglický továrník H. Greager zavedl ve své továrně,še každodenněpočíná se práce modlitbou a výkladem,
což dohromady trvá asi 15 minut.

Do kláštera vstoupí portugalskákrálovna

ae, která jiš jest 16 let vůknon matkou dvou

Literatura.
Do rormarn 1 do pláňe. Sbírka reminiecencí

Pavly Moudré. Nákladem Hejdy a Tučka v Praze.
Cena 1 koruna 60 haléřů Nové nakladatelství Hejdy
a Tačka vydalo již celou řadu pěkných a cenných
poblikací. S radostí vědy saháme po knize jmonova
ným nekladatelstvím vydané — a tak i toma bylo
kdyš se nám dostala kniha Panly Moudró do rukou.
Ale tentokráte jsme se zklamali, Neznali jeme spiso
vatelku, leč jen z něhterých fenilletonů v pražských
listech. Jak pp. nakladatelé sami oznamují, kniba
„Do rozmara i do pláče“ jest první větší práci spi
sovatelky. Lebké črty, místy dosti nnavající střídají

Be 8 přebnanon satyron, která rozhodně neodpovídápravdě. Zdá se, jakoby spisovatelka čerpala látku za
sbírky zastaralých snekdot, a aby to bylo zajímavěj
ším, přidala k tomu některé příběhy ze svého života.
Ovšem, ty příběhy jsou tak obyčejné že nikoho to
nemůže zajímati, leč jen snaď vpisovatelka samu. Pi
kantní historky, které líčí z doby za avého pobytu
v klášteře, cenu knihy ještě zmenšily. V črtě té jest
nanesano tolik pravdě odporujících scán, še i neuvě
domělý čtenář nad tím zavrtí hlavou. Z celého díla
jest patrno, že spisovatelka vzala ai za vzor mnohéfráze

dávno již přežité názory — a proto také napsala pr
vou knihu, pro myslící veřejnost českou naprosto bez

spnnou. po by OR DY, čilé nakladatelstvíejdy a Tučka o v příštích dobáci i
terárních děl opatrnější. . ha výběra 11

„Náš Domov,“ oblíbený a nejlacinšjší čes

obrázkový čtrnáctidenník zábasně poučnýpro lid, ní
nějž Ize se kdykoliv předplatiti na adresu: „Náš Do
mov“ v Olomouci, Laudonova ulice, čís. 19. Před.
plácí ae poloročně jen 2 K. 40 h., celoročně 4 K. 80
h. i s poštou. — Právě vydán ročník X.

„Vlast“ roč. XVIL, časopis pro poučení a zá

bavu, redaktor Tom.Škrdle, vyšlo č 4. : tímtoobem:
hem: Z jakých příčin jmenuje Petr Chelčický M. Jana
Viklifa protivou? Píše Dr. Ant. Lenz. (Pokr.) — Do
konáno! Báseň od J. Miloty. — Z říše baltického Tri
Blava. Historický obraz z doby obrácení Pomořanů
od Bedřicha Kamarýta. (Pokračování). — Když růže
kvetly. Báseň od Vlad. Hornofa. — Pražské kata
komby. Napsal prof. Al. Kašpar. — Růmájana. Pře
klad obsahu stejnojmenného díla P. Alex. Baumgarte
nera S. J., pořídil Vilém Sladomel, kněz církevní. —
Naše Slezsko. Napsal Jan Vyhlídal. (Dokončení). —
Za slávou cechovní. — Obraz ze života. Napsal Al.
Dostál. — Slzy Kristovy, Báseň od R. Stupavského.
— Záhady světa a bilance vědy. Píše dach. prof. Fr.
Horáček. (Pokrač.) Jak to v našich obcích chodívalo.
Kultarní obraz z doby poddanství na Dymokurska od
F. J. Čečetky. — Gethsemeni. Báseň od R. Stapav
ského. — Kanonické visitace biskupů litoměřici ých
v letech 1796—1822. Podává Ant. Vetešník. (Dokon
čení). — Valná hromada družstva Vlasť. — Litera
tura slovenská 1900, Píše Fr. Peřinka, — Literatura.
— Drobné literární a jiné důležité zprávy a úvahy.
— Spolhové zprávy. — Úmrtí. — Předplatné na „Vlast“,
roč. XVII. obnáší: ročaě 10 K, půlletně 5 K, redakce
a administrace „Vlasti“ jest v Praze, v Žitné nl, 570-II.

Rozhedů po lidumilství, jediného filantroni
ckého měsíčníku, vycházejícího redakcí JUC. Fr. Cyr.
Vlka (v Praze, 359 —VIÍ) ve prospěch „Jab. žen
akého asyla cía, a král. Alžběty“ v Praze na Kampě,
vydáno bylo právě 8, č, IX. ročn. s tímto bohatým
obsahem: Text: Ferdinand Jan N. Kalous, světící

biskup pražský: Almužna jest větším požehnáním
pro toho, kdo ji dává. — B. Ledvinková: Žij nám
dále! K dosátámu výročí úmrtí Marie Riegrová-Pala
cké. — Fr. H. zundálek: Valle di Pompel. Vzpomínka
z cest po Italii. (Část další.) — G. Leroy: Práva dí
těte. Vyňato ze spisn: „Droits de 'Enfant“, přeložil

J. Kosina. (Část další.) — Zprávy. — Rozmanitost.
— Plsemnictví. Vyobrazení: Hanuš Schwaiger: Bída.
— Valle di Pompel. III. Ústav pro hluchoněmé v Li
toměřicích: Malá domobrans. Milosrdný Samaritán.
Cordelia: Hraběnka Amalie. Z italské knihy „Vita
intina“ přeložil Dr. Frant. Jakubův. — Marijan Ga
walewicz: Duše v odietu. Novela z pamětí mladého
lékaře. Autorisovaný překlad Václava Kredby. (Část
další.) —Mosaika: Z denníka vinceaciánova. Vetešník
a Mozart. Jdi a čiň totéž! — Drobty z četby. Listy

střídmosti. V. Triimmel: Snahy o rozšiřování atří
dmosti. Jich důležitost, úkoly a prostředky. (Část
další.) Předplatné (ročně 4 K) přijímá Lotty Traka
lová-Kheilová, choť ředitele akademie br. StrakyvPraze-- (II. :
„Domovské právo. Jest zajisté ještě mnoho

lidí, kteří jednak z neznalosti tohoto nového zákona,
jednak z Jiknavosti svojí vlastní, nešádali o domov
ské právo. A přece jest pro každého občana znalost
nového zákona na toto nad míra důložité, Praktickou

a při tom lovnou a kašdému srosumitelně pranou
brošurku o „Domov. právu“ vydal p. Jan Kotík,
knibkupec na Smíchově, ze které snadno každý s
dosví, co zákon ten obsshuje a jakým způsobem do
movského práva Ise nabýti. Cena tohoto spisku jest

20prá poštou 40 b. a dostati jej Ise všude u knihupců.
Zpráva umělecká. Proslulý obraz „Dokonáno

jestl“ od Gabriela r. Maxa, s přesvědčujícípravdoa
pojímající světodějnou událost na Golgotě u velikém
jejím významu vyšel právě jako nejušlechtilejší osdoba
pro chrám, školu a dům vo velké s menší barevné
umělecké produkci péčí uměleckého nakladatelství Mi
koláše Lehmanna v Praze. (Velké vydání: 116 cm. vys.
a 90 cm. Šir., serámované sl. 23. — 3 menší vydání:
80 cm. vys. a 50 om. Jir., zarámované sl. 6.—)

Hospodářská besídka.
Prostředek proti obtížnéma hmyzu

u drůbeže. Učiňme prášek z 1 dílu pravého
prášku na hmyz, ze 3 dílů sirného květu, ze
2 dílů dřevěného popelea z takovéhomnožství
usošené peluně, jak míti chceme; neboť právě

eluň (pobočky myz velmi omamoje a dá86,
ji řádně usušena, snadno na prášek utlouci.ežli tohoto smíšením vyrobeného prášku
k posypání drůbeže upotřebíme, ohřejme ho
trocha| Při posypávání samém aťjedna osoba
drůbež na nějaký rozprostřený, třeba starší
šátek položí a ji oa něm i podrží; druhá osoba
nechť pak drůbež posypává. Kae byl-li již ná
ležitě posypán, zabalme pevně do podložané
látky a ponechme ho tak několik minut. Když
bo pak rozvineme a postíme, bude se vytřá“
sati a setřese tak se sebe všechen af již mrtvý
nebo jen omámený hmyz. Nebude také zby
tečno, ani má-li již drůbež hmyz na sobě, ani
chceme-li ji před tímto pouze ochrániti pak
liže vždy občasně posypeme místa, na kterých
se drůbež v písku nebo jinde popelívá, tímto
smíšeným práškem.,

Kyselé mlékoJako prostředek proti
plivání krve. Jeden z venkovanůdoporučuje
z vlastního pokusu kyselé mléko a píše ná
sledovně: „Byl jsem letos stížen pliváním krve.
Povolal jsem si lékaře, ten mi dal prášků a
léků za 30 zl. — než můj stav se horšil čím
dál tím více. Jednoho dae, maje velikou žízeň,
prosil jsem o mléko kyselé. Prášky a léky
přestal jsem užívati. Napil jsem se mléka a
cítil jakési ulevení, Bral jeem na to každou
hodinu jeden malý hlt a na večer cítil jsem,
že mi málo krve vyšlo. Druhého dne jsem
opět „užíval“ kyselé mléko vědy pohodině.
Na večer byla alina čistá bez krve. Odté doby
jsem úplně zdráv a zůstanu vždy věren ky
selému mléka.“

Med jako lék proti neštovicím.
Provedenými pokusy bylo zjištěno, že i nej
horší neštovice zmizí a horečka ihned pomine,
dá-lí 80 nemocnému užívati med 8 vodou.
Tento prostředek objeven byl náhodou jistou,
těžce onemocnělou dívkou, která svou žízeň
tajně medovou vodou hasila. Pozdravila se
tímto divotvorným epůsobem. Týž prostředek
byl pak na vojínech neštovicemi onemocnělých
vyzkoušen.

Názejte a štěpujte jeřáby. Z Tyniště
se nám píše: Hospodářská besldka Vašeho
ctěného listu ze dne 10, m. m. přinesla pod
tímto záhlavím mnohá zraka pravdy, ku které
co doplněk tyto řádky si navázati dovolím.
Jedlá (štěpovaná) jeřabina byla do Tyntště
před li roky z Moravy p. lesním Ant. Hama
nem přinesena. Tenkráte pan lesní platil jed
notlivý stromek 2—4 zl. za kus. Během doby
rozmnožily se zde také přičiněním okrašlova
cího spolku v Tyníšti značně a máme zde ně
kolik set knsů dobře urostlých stromů jeřá
bových,které krásné, velké a sladké plody nesou.
Známá česká firma J. Fáborského v Tyníšti
která se s konservováním ovoce, hub a brusi
nek zabývá, zaváří též tyto jedlé jeřabinky
do cukru, co chutný a zdravý kompot. Kdo
by se o jedlé tyto jeřabiny zajímal je pan J.
Fáborský v Tyništi ochoten proti zaslání 2 K.
za láhev tyto poslati. Peněžní obnosy za jeřa
binky věnuje p. Fáborský spolku ku posta
vení chrámo Páně v Náchodě a v Jenikovicích

u Třebechovic na kteréžto spolky objednávkyi peněžní obnosy zaslány buďtež. Firma ta
zakázky pokud zásoba stačí vyřídí. Co však ae
vroubů jeřabinových týká, rozesílá tyto spolek
okrašlovací města Tyníště n. O. kunaza 25 h
za zaslaný obnos předem. Nyní právě jest nej
lepší doba ku stěpování mladých divokých
stromků a štěpování děje se tak jak u stromů
ovaených.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 6, dubna 1901. 1 hl.

přenice k 1180 —1320 žito k 11 80—12-40, jedčmena
k 980—1090 oves k 6:40—680, proso k 9 60—1030
víkve k 1180—18 20, hrachu k 1800—2600, jáhly k
10:00 —00:00, krup 186:50—4460, bramborů k 2 20 —280.

jetelového semínka červeného k 62-00—84'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) k 88:00—104'0, máku k 31:40,

olejky k 06-00—00:00, Inšaého semeno k 80-00—121-50
100 kg. žitných otrab k 13-80, pěenič. „obrubk 1800.
1 kg. másls k 240—240, 1 kg. sédla vepřového k
1-60—1-76, tvarohu k 038—0-83, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek k 000—000, jeden bekt, albale k 6-60
jedna kopa drobné zeleníny k 1'00—400

Zrnka pravdy.
Lítoat, a dobré nápady dostavojí se často příliš:

8, .. .
+

Kdo chce lidskou podlost důkladně poznati mosf“
buď velmí mnoho anebo velmi málo peněz míti.

+ +.
Největším a sned i spasným trestem pro dare

báky byla by věrná paměť; slo ďábel jim pomahá.
lehkomyslností.

Žerty a vtipy.
Všechno je vkalendáři. Pozatměníslance

přiběhne hoch k mamince. „Jak to jen mohou vědět.dy má být zatmění slance?“ — „Ale jdi, hlonpý,.
škoda že chodíš do školy. Což pak to není v kalen
dáři udáno?"

$ *.
Hrozba. Tulák: „Panestarosto, do vaší dědiny

jiš vícekrát nevkročím. Tak mizerné datlavy, jak vy
tu máte, nikde jsem ještě neviděl !“ :

“*..

+

Ze školy. „Co mámo dělat, než jdeme spát ?“
tá se pan ačitel ve škole. Hoch mlčí. „Co pak dě

ává tvá maminka večer?“ — Hoch: „Čeké, až přijde
tatínek = hospody a pak mu nadává“

Listárna rodakoe.
Hronov. Ano, — až na první neděli v května,

Thema sdělím později.
X. 20. Znáte přísloví: „Kdo otinemá ... std.“

Po skutcích jejich posnáte je . . - ,
S. M. Š. Dvůr Králové. Děškaji, neposýlejte

ničeho.
Pen B. C. Polička. Iasert nebylo možno jiš

do minulého čísla vřaditi, ponóvadá došel až v pátek,
kdy jíž celý náklad byl vytieknat.

Pardubice, Sopoty, H. Jelení, Předměřice.
Došlo pozdě.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář r Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zho.ovení oltářů, Božich hrobů
a veškerých potřeb uměuí elrkorníhoj též nhoto
vuje sochy světeň ze dřeva | « kamone. — Ntarší

práol, uměleckou cenumající, bedlivé opravaje,pozlacuje a polychromaje. Za výrobky vlastní dílny

nějších.

VOPI EIIT SL FFFFCR S EP an

|Vademecum
seu Brevis Synopsis

H materiaram et cásuum In cura animarum freguen
iorum. Ad usam potissimam clericoram et ne0
sacerdotum juzta optimos fontes et probatos Aa

ctoreš concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
Stran541 —8*. —Cena broš.K 380,poštouK3.

Kníha se schválením Ordinariétním vydaná f
sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledéní poučení bez

ečná ve všech pochybnostech kodžského půso
bent se naskytujících, ze všech oboru vědy theo
logické. Dodatek podává v authentickém snění
regales Juris Canonici, sefadění bludů Wiklefo

M vých, Husových a Latrových, důležitou konsti
taci Pla IX. „Apostolicae dedis“ o censuréch
církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.
Podrobný index usnadňuje hledání v pochyb
nostech.

Biskupská knihtiskárna
PSSTFTTINSAS OVRPPE STOPDS

Oltář
poučná 1modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
WB“zasílá se "fill

v růsných vazbách i nevázaný za známé
dosavadní oeny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna,



Učně
z řádné křesť. rodiny přijme za výhodných

. podmínek

JOSEF KIESLICH,
sávod pozlacovačský pro chrámové práce a

. výrobu rámoů
v Hradoi EKrálové.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá oa požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro.dobu jarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Úetaá uznání zvláště z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí © poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu,

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výbody.

| Též na spátky bez zvýšení cen!

Sbírejte upotřebené

poštovníZnámkyši "5istedrubů i ty nejjedno
dušší,ve prospěch chu

dých hochů, kteří se chtí věnovat stava kněžskému.
Za to každý dostane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Antonina, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány buďtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
gemz (Vorarlberg). :

ZEIPOLOOM O0
Dekorační malít a pozlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. En.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa
. tronátním úřadům

pro malby chrámů a po
zlaoování oltářů

. a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách i kresle
ných, dle zaslasých malých podobizeu,

sa jichž správné provedení se ručí.
. Oeny co najmirnějš.

Plány na maiby kostelů vypracuji na
požádání ve všechslozích s přilože

nými rozpočty. : EOOILILLLILILLIJE6E

Josef Štěpán,
návod poslacovačský v Pardubicích

opravuje jakož i nově staví
oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy a veškeré
do oboru toho spadající práce v nejmodernějším

provedení a v cenách velm! levných.

První výroba

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hicích 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

9 levná, jakost výborná,

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

"V

Přamlišek JIrouý
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Satinanech.
Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Frávě vyšlo:"ji
PhC. Jan Pauly:

Praktické pokyny o domovském právu,
Populární poučení o tom, co domovské právo jest
a jak možno si je zaopatřiti, Cena 30 hal. poštou

40 hal.
Na skladě v každém knikupectví.

Nakladatel Jan Kotík,
knihkupec na Smíchově.

Pro chudokrevnost, rhoumatilemus,
dnu, bledničku, lechyas, skrophulosu,
Remeci ženské atd.

výtečně osvědčené, moderně zařízené, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálolázně elektrické, jodové, jehilónaté,
jakož | massage za odbornéhořízenílázeňskéhoékaře MUDra.4. Peluňky pro nemoci nervové
a míňní.

Půvabná krajina, suchá poloha, rozsáhlé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
staurace a stanice poštovní i telegrafní.

VzdálenostodnádražíJosefov-Saroměř
půl hodiny,vozy na nádraží, spojení a Prahou
čtyřikráte denně,

Říditelství lázní Velichovky.

DOCHOOOOOC

LUDVÍK NEJEDLÝ,

dekorační malíř

w Movém Bydžově
dříve v Hradec! Králové

odporočuje svůj atelier k provedení všech
dekorativních

male“ kostelů9
při trvanlivé malířské technice.

Provádím malby od jednoduchého až do
uměleckéhospracování, restaurojí staré malby
nástěnné, jakož i olejomalby na plátně a ma
lují obrazy nové.

Návrhy ve alobu stuvby kostela se na po
žádání ochotně vypracují a rozpočty předloří.

Jan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I. :

č. 146 st, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuje 86 ©

ku dodání oken chráměvýčh, ,
od nejjednoduššího až k boka- :*
tému figurálnímu provedenýa
sice $ se želežnými rámy, it

lčmi 4 vsusiním.

Č

Veškeré rozpočty, skizzy i odborná
| rada bezpistně. beze vší závaznosti —

. ku definitivní objednávce.

ORP- Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. „m
Založeno roku 1836.

Eáno kokoadiakkkoo koldoookatodaoa odooaOOASLON

PON

lové.
OBA UPON:BUDPL



v Hradci Králové.

; 1003.K jarnímu
; období

bohatě zásobený sklad tu
i cizozemských

o

ž novotinek.
; AnglickéčistovlněnéHomespons;

šaty od zl. 7-20.

dříve J. Skala,

v Hradci Králové
na velké podoíni číslo 146.

Ceny levné.

Založeno r. 1803.

Černé

můjsmké
Hedvábné látky

zaručené jakosti,

Francouzské batinty.
Různé druhy vlněných látek *

počinaje šaty od zl. 125.

VARHANY
soustavy kůželové i pneumatické

důkladně spracované 

doporučuje majitel c. k. výsady a zásluž
ného kříže hudební akademie belgické

stavitel varhan a harmonií

Bodřich Čápsk v Poličce.

Kondiční kancelář

spolku člniků v Hradci Králové a okol
Svatojánské náměstí v „Bosodě

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

Rovná klenba
die patentu Blažkova

Jost mejvýhodnější, jelikož jest levmá při mej
větší mosmesti. neboť, jak úřední komisí zjištěno,
při zatížení 1 m* 68 metr. centy úplně zůstala
neporušenou. Zdí se lehce a rychle od ruky bez
ramenátů. Cihly tyto nabízí a licenci k výrobě

jich dává

krahová cihelna hraběte Františka Kinskýho
vwKosteloi nad Orlicí.

k nám hojně

Díikůvzdání.

syn.
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Číslo 16. Předpis mačtorí vola

Jaro.

viny do rukou a mrzutě je odhodit se slovy:
E, tohle nebudů číst. O mnoho těžší však věc
jest článek tak napsati, aby ho lidé všech po
volání a stavů četli. Stalo ge mi totiž, že jsem
napsal kdysi do Obnovy článek s nápisem:
Povětrníky. To jsem si dal. Jeden pán8e mi
Přiznal, že si v duchu řekl: E, tohle nebudu

číst. Myslel, že to je nějaký zastaralý článek— hospodářský. Zatím to bylčlánek velice
časový a líčil, jak jistí velikáni naši povahou
svou json — povětrníky. — A tak 80 bojím
i dnes, že 6e naleznou mnozí, kteří tento člá
nek zavrhnou se slovy: E, kdo pak by toble
četl. Bude tu jáko žáček líčiti, jak se příroda

probonsí ze svóho spánku, jak slunko mileřeje, jak ptáčkové zpívají své líbezná melo
die, jak broučkové vylezají ze země. Ale, pro
sím, „račte míti jen malé strpení“. Nebude to
nic tak příliš žáčkovitého ani hospodářského,
ale bude to něco, o čem právě za dnů naších
se mluviti má, poněvadž ge na to málo myslí.

Jaro v přírodě vrací se každého roku a
bude se vraceti, dokud, jak se říká, svět svě
tem bude. Ale hůře je to 6 jarem — u člově
ka. Počitáme-li va jarní měsíce březen, duben,
květen, nalezneme velikou podobu lidského
života s těmito měsíci. Březen — to by tak
byl člověk — v plénkách, v peřince, v koléb

" ce, jak pak leze po zemi, na nohy se staví,
mluviti se učí, ale mnoho spí, mnoho „vřeští“,
stůně, ale již se taky ob čas osmívá. Duben,
to by byl čas, kdy kluk již hodně roste, se učí,
ale dnes jako jarní sluníčko tatíka 8 mamin
kou obveseluje, a zítra brečí, vzdoraje, hlou
posti nerozváiné dělá — jako ty přeháňky
v aprilu. Máj — jinoch — kvetoucí, ale běda
mu, jestliže přijde mrázek — lhostejnost ke
všemu vyššímu, anebo borko vášní se probou
zejících, hmyz a housenky — hříchy — květ
požírající. Takové je to jaro lidského života,
— ale jen jedenkráte přáno jest člověku. Ode
šlo — nevrátí se víc, a pospíchási k zimě

. čili, jak ee na našich úmrtních návěštích čítává,
sk věčnému spávku“,

A nyní právě přicházím k tomu, čím se
snad neravděčím. Neboťnejen o povětrnících
se řeklo: E, tohle nebudu číst, ale právě proto,
že je za dnů našich mnoho povah povětrni
ckých, ihned 8e noviny odstrčí nebo vůbeo za
mítají, které přináší Články o věcech vážných,
ba řekl bych nejvážnějších.

A takovou nejvážnější věci jest ten „věč
ný spánek“. Vím, Ze de úmrtní návěští upra
vují třebas v pohřebním závodě, a že „věčný

ek“ jest u muohého jen „básnictví“ čili
moderní fráse. Ale přece to ukazaje na po

A tak, prosím, „račte mít malé strpení“ se
mnou, když povídám, že u člověka žádný „věč
DÝ spánek“ není.

V hlabinách lidské duše — nezkažené —

jest vědomí, že právě smrt jest probuzením"novému šivotu. Umíral jeden £ francouz
ských rouhačů z doby první revoluce. Žena i

" děti jeho plakaly u lože, a on — ač za dnů
zdravých něco jiného křičíval — pravil: Ne
dělejte si to loučení se ode mne tak bolest
ným. To, co ve mně vás miluje, věčně žíti bu
de. Za dnů zdraví, když vířily vášně, když se
stálo o oláva 'a chválu, mluví 8e jinak, když
pak je čas k vážnémupřemýšlení, vytryskoje

-s duše lidské na povrch to, co jí Stvořitelem
- jako nějaký přirozený pud vtisknato jest, to

tiž to vědomí, že duše lidská jest bytost k věč
nému žití stvořená, nesmrtelná. A proto oby
čejnému člověku neví ari potřeba tuto věc snad
dokarovati. Duše jako přirozeností svou sama
to pociťaje. A co je hlasem přirozenosti, jest
Jistě pravda.

Tak jako zrovna přirozenost duše naší sama
sebou cítí rozdíl dobrého a zlého, tak taky
sama sebou cítí, že jest zodpovědnost v bu
doucím životě. Neníť zajisté doše lidská jen
eilou, která oživuje tělo, jako u zvířat, ale

V Hradci Králové, dne 19. dubna 1901.

jest bytostí, která práhne pravdě,po do
bru a kráse a nemá pokoje jen jako zvíře na
sycením tělesným, nýbrž jen právě těmito vyš
šími, čistě duchovými věcmi sytí se, coš —
anoť se jí toho zde jen v nepatrné míře do
stává anebo vůbec neposkytuje — z ní samé,
£ jejiho nitra vyluzuje vědomí, že bude nasy
cena, až 6e těla zbaví,

A tak čeká duši jiný, nový, lepší život,
Jen krátké a jediné jaro života tohoto pozem
ského jest nám zde údělem, po zimě smrti ná
sleduje věčné nevadnoucí jaro z poznávání a
milování nejvyšší bytosti plynoucí. — Ovšem,
ovšem něco samlčeti nelze, že, ač daše všech
věčně žíti bude, život všech duňí jarem roz
koše nebude. I to je v hloubce duše lidské
rakou Stvořitelovou zapsáno a jest to tak ji
sto, jako že zlé a dobré jedno není.

Ale co tělo? Zdaž to neklesá ve věčný
spánek, ve věčnou zimu? Aspoň tušení, že i
těla lidskému přijde jaro, je rovněž v duši
lidskou vryto. Nejlepším avědectvím toho je
k nezkužené přirozenosti lidské patřící úcta
k lidské mrtvole, hrobu a hřbitovu lidí. I di
voch v Africe hájí si hroby předků svých. Jen
v Evropě jsou „doktoři“ a nedoktoři, kteří o
lidském tělo mluví jako o mrše zvířecí. Avšak,
kde vzíti sílu k tomu, aby toto tušení nezvrat
ným přesvědčením bylo? Příroda se svým ja
rem k života novému vše probouzejícím jest
sice obrazem, podobenstvím, ale ne zárukou.

Záruku v tomto ohledu poskytuje jedině
křesťanství. Nezvratnými dějinnými avědectví
mi jest dokázáno, že Kristus vstal z mrtvých.
A proto potom není žádným skokem v myšle
ní, anebo odvážným tvrzením nápis jednoho
pomníkn na hřbitově římském: Christus re
eurrexit, et ego resurgam |! Kristus vstal z mrt
vých, i já povstann! A proto „přijde jaro,
přijde“, tato aladkobolná píseň o jaře v pří
rodě jest sladkou písní pokolení našeho vzhle
deru k oživení těla našeho, či vlastně vzhle
dem k tomu, že duše lidská, která, ač duchem
jest, přece jen taky tělo oživovala, opět tělo
oživovati bude, tělo ovšem 8 jinými lepšími
vlastnostmi, tělo věčné jaro slavící.

Nevím, zdali se takovou úvahou zavdě
čaji, nevím, zdali se nenalezne, kdo řekne:
E, tohle nebudu číst. Ale že bychom o mnoho
lépe činili, kdybychom novináři * čtenáři ta
kovými — opravdu nejvážnějšími věcmi se
zabývali, než když stále tu prázdnou sláma té
politiky mlátíme, jest jistá věc.

Ale abych této modle našeho věku přece
něco kadidla na pánev nasypal, přicházím
k tomu, že ge i o národech mluví, že mají ji
tro, poledne, večer nebo jaro, léto, podzim.
O národech románských — latinských se po
vídá, že podzim mají, o německém, že žije již
v létě svém, o Slovanech pak, že jaro mají.

Mé přesvědčení jest v tom ohledu násle

nastalo českoslovanskému národu jaro. Doba
svatováclavská a pozdější vývin křesťanství
pohanství překonávající byla jistě podobná ja
ra v přírodě. Přišlo léto, čas síly, ale i buj
nosti, doba otce vlasti. A po létě dvoustolet
podsím s bonřlivými větry vášuí a roztrže
náboženských; list za listem té staré slávy a
velikosti opadal, až v národnostním a politi
ckém ohledu přišla zima počínajíc bitvou na
Bílé hoře, až do dobý novější. Zdálo se, že ni
kdy více novzejde jaro nám.

Ale právě v zimě, kdy v mnohém ohledu
je mrtvý klid, pracuje se na venkově tiše
v domácnostech, a když není radosti v přírodě,
tichým radostem života náboženského n. př.
v adventě, o vánocích, a dětinným radostem
života rodinného ka př. čtením kalendářů, po
vídek, oddává se lid náš, aby na jaře 8 novou
pražnosti a silou pracoval a radoval 8e v pří
rodě.

Takovou zimu trávil národ náš, Mrtvý —
jak říkají — ale zdánlivě mrtvý klid nastal
mu v době pobělohorské. Stará národní a po
litická sláva odpočívala spánkem zimním. Ale
nejlepší a nejnadšenější přátelé národa našeho
pracovali prácí tichou, neuznánou, ale k nové“

dnserty se počítají levně.
I

Olmrvavychásív pátek v poledne. | ROčmk VIL

mu životu, k jara připravující. Byla to přede
vším práce náboženská; na půdu svatováclav=
skou vracel se národ, okříval mravně, neboť
jen na pevné půdě staré víry utišily se před
tím rozpoatané chtíče. Byla to však i práce
jakoby rodinná. Kníška česká, i když to jen
ten kalendář byl a nějaká ta starorytířská ne
bo loupežnická povídka, působením kněžetva
katolického přece jen dostávala 8e do rukou
lidu, jehož jazyk ve chrámech blaholil.

A tak přišlo jaro probuzení i národnost
ního a radostně pěje každé české srdce: Přišlo
jaro, přišlo.

v kterém asi jaroím městči žijeme
dnes? Zdá se mi často, že jsme právě v něja
kém aprilu, buď že sami aprilové kousky svou
často — badiž to odpuštěno — chlapeckou
bujností a nemravností děláme, anebo že nás
aprilem posílají rozliční ti „vůdcové“ naší,
zvláště pak Vídeň. Snad jsme již v máji. Ten
mráz té škrobenosti jisté části našich študen
tů, ty housenky té bescharakternosti a spousty
ničí květy naše. A to je, co vážnou naplňuje
starostí.

Tím více jest povinností naší o udržení
jara doby svatováclavské pečovati.ZB

0 otázce židovské.
(Interpelace posl. Schneidra.)

(Pokračování)

Jest tu táž methoda, které tito pánové
obyčejně užívají, když si z jistých těžkostí
nemohou pomoci. ,

Zapírá-li židovský zločinec, tedy e0 ipso
(tím samým) se už zločin nestal, přizná-li se,
je blázen, učiní-li žid nějaká sdělení, jest zlo
činec, který vlastní hnízdo poskvrňuje, a je-li
případ takový jako byl v Damašku, pak se
použije peněz. Zkrátka židé jsou neviní za
všech okolností. .

Co bylo s dívkou, která r. 1883 od žido
vských manželů Ritterových v Haliči zabita
byla?
3 Tři soudní dvory, které vídeňský ministr

spravedlnosti delegoval, hledaly vi7u manželů
Ritterových, a přece z Vídně došlo osvobození
vrahů, poněvadž, jak se říká, byla obava,
aby Poláci poprava Ritterových nepokládali
za znamení, aby pobili všechoy židy.

V zmíněné knize exrabína Moldavy na
stránce 36 se sdělnje,- že tajemství o krví
mezi židy z otce přechází na syna, a máme
za to, že není bez zájmu věděti, co Moldavo
v té věci sděluje. Píšo:

Když jsem byl stár 13 Jet, v kterémžto
věku židé svým synům jakousi koraou na
hlava kladou, vzal mne otec na stranu, a (prve
když mi byl záští proti křesťtanu jako věc
Bohem rozkázanou na erdce vložil, a výklad
ačicil, k jakým účelům křesťanské krve užívati
třeba, důtklivě připomenul, že od samého
Boha přikázáno jest křesťany zabiti projejich
krev), dal mi polibek a pravil: „Synu.můj,
tímto učinil jsem tě svým nejintimnějším dů
věrníkem“. Na to šířeji vykládal mi toto my
steriam (tajemství) krve a vysvětloval, že je
Bůh sám židům zjevil, a že jeho plnění židům
samým Bohem přikázáno jest. Po té ještě do
ložil, že tímto jeho sdělením stal jsem se „sčdoným
nejdůlešitějšího tajemství šidovskéhonáboženství
a zapřisáhl mne následovně, abych tajemství
toho střehl: „Synu můj, zapřisahám tě při
všech živlech nebes a země, abys tajemství
toto vždycky ve svém srdci choval, nikomu
ho nesděloval, ani svým bratřím, ani sestře,
ani matce, ba ani manželce, žádné živé bytosti,
zvláště žádné ženě. A kdyby sei stalo, žo
bys měl jedenáct synů, nesdělíž tohoto tajem
ství všem, nýbrž jen jedinému, tomu totiž,
kterého za nejmoudřejšího a nejschopnějšího
k zachování tohoto tajemství uznáš, jako to
činím nyní já tobě. Pozoruj také zdali tvůj



eyn věrně a horlivě naší víry
ještě jedenkrát: Střež se tajemství to ženám
eděliti, ani svým dcerám, ani ové šeně, ba
ani matce. Jen eyna v ně zasvěť, kterého
k tomu za hodna osnáš. Synu můj! Celá země
ať odepře těla tvému brob a nedopřeje ti po
smrti přijetí, jestliže kdykoliv mav jakých
koliv okolnostech, a třebas i nejhroznějších,
toto krve tajemství zjevíš jinému, než koho
jsem ti označil. A kdybys i z vlastního zájmu
neb z jiného nějakého důvodu křestanem 8e
etal. Štřež ee dobře zraditi svého otce tím,

ža bys tajemství, jež ti dnes sděloji, odkryl.Má Čletbe stihniš tě na místě, a ať provází
tě až k smrti na věky.“

Moldavo uvádí za důvod pro užívání
křestunské krve mezi jinými také očišťování
(od hříchů) a tu tážeme se: jakým právem
popírají Hirsch Hildesheimer a druhové pra
vost překladu Moldavova? Mějme přeci na
zřeteli, že kandidat rabbinatu Bernstein ve

"Vratislavi 21. února 1889 na tři měsíce u
vězněn byl, poněvadž z křesťanského hocha
před osmi léty, jak sám doznal, krev čepoval,
aby se jí očistil.

Vzhledem k té okolnosti, že v tomto do
tazu nelze celou knihu Moldavovu in extenso
uváděti, musíme se a tím, cořečeno, spokojiti
a k tomu ukázati, že důvěrou papeže Řehoře

VL., tedy nástupce od židů citovaného papeže
ehoře X., za bibliothekáře Propagandy usta

novený ezradbi rytíř s Drachu ve svém dile
„La harmonis en leglise et la synagogue
mncienne (Parie 1844)“, str. 167. svaz. 1., vý
elovně se vyjádřil, že podle rabínských prin
cípů (zásad) život a tím více majetek nežidů
židům k disposici (k užívání) jest.

Ač jeou ostatuě tato sdělení pokřtěných
židův tak interessantní, ačkoliv tak poučné
jsou procesy, jež při rozličných ritualaich
vraždách byly vedeny, ačkoliv jest přílišná
padno, že v c. k. ministeriem schválené „vě
rouce a mravouce židovské“, takové poučky,
jako na př. následující jsou, aniž justiční úřady
a úřady kultu o jejich emysl se starají: Ži
dovatvo uznává vedle psaného zákona v Thoře
od Mojžíše (I) vyšlé ústní podání, tradici, která
zákon psaný vysvětluje a bližší ustanovení
pro praxi uvádí (Vide: „Israelitská věro a
mravouka“, rukovět náboženského vyučování
ieralitské mládeže. Od Leopolda Brouera, uči
tele ve výslužbě ve Vídni. 6. vydání. Vídeň,
1876 Vilém Braunmůller. Prvý oddíl: O ritu
alních a obřadních zákonech. Strana 83. O zá
koně ústním (tradici), 2. odstavec pur. 4.), a
ať jest sebe jasnější a pochopitelnější, že židé
všechno zkoušejí, aby dokazali, že ritus (ob
řad) krve žádný není, a zvlášť že z knih
jejich dovoditi se nedá, přece nemůžeme si
odepříti, abychom neukázali na jedno místo
Talmudu, které se nám jeví zvláště velmi in

struktivním. (Pokračování.)

FEUILLETON
Vojna a mír.

Mazikentské idylla ze staré školy. — Vlad. Hornov.

„Rektor Macháček pobručoval si spokojeně
hlubokým basem, kleče nad haldou partesů, které
vylovil z nitra veliké černé almary. Almera byla
jeho pokladem, dědictvím jeho otců a věnem pro
jeho děti. Kdo spočítal by všechny ty titěrné hla=
vičky, stísněné do tisíců řad pěti linek a spící
tichý sen v lůně červotočinou prožrané muzi
kantské vertheimky. Návštěva rektora Macháčka
probudila notové pidimužíky ze spánku. Pretáhly
zkřivené nožičky a zvědavě pohlížely z partesů
na vážně naladěnou tvář svého patrona, v napjelí
čekajíce, kterou partituru položí stranou se spo
kojeným úsměvem. Ten však bral partituru za
portiturou, nahléd) — a sotva že notové hlavičky
radostně mu zatancovaly před očima ze žlutavých
polí hrubého papíru — zavřel je mrzutě a vložil
zpět do almary.

»Rektorel« — zavzdychaly notové hlavičky
— »lak jsme se těšily, že po dlouhém čase pro
skočíme se zase po klávesách, vahučíme v pedále,
rostancujeme se po strunách, zabručíme v base,
zabřeštíme v štěbencích, zatřepetáme se v trum
petách, vyrazíme zděšeně v hornách, zatoužíme
ve flétách, zasmějeme se v sopránech, zaplaveme
si v altech, uškrtíme se v tenórech, utopíme se
v basech]l — O, rektorel, a ty's nás odsoudil zas
do temnot almary l«

»Spěme sestry l« zabručelo hluboké »Ce,
sTobě se to řekne — mrzoutela zevzdy

chalo v sopránu vysoké „C*,Ostatní rozhovor zdu
sila halda partesů, která na ně dopadla, nenalezší
rovněž milosti před přísným soudem rektora Ma
cháčka.

Tiché sběda náml« ozvalo se šerem almary
— avkoutě rozbitá trumpeta zacbraptěla : »Tacet |«

V tom rektor spokojené se usmál. —
V ruce držel „general bas“ Nory a číslice,

sept, sex, guintser — akkordy mihaly se před
očima redostně rozšířenýma. Rektor zvyšoval, sni

Drobná obrana,
Čeho chléb jíš, toho píseň = .

se Di vě
99. horší, že jsme uveřejnili interpelaci Sohnei
drovu o různých židovských vraždách 'a obvi
Řuje za to ndp. biskupa kralovéhradeckého,
Be prý tím šíří pověra o ritnaluí vrašdě. Na
konec pak odsuzuje paušálně římský klerika
lisem, že prý zůstane si vždy důsledným v o
hlapování lidu. Nebudeme se s Čusem příti,
zdali uveřejnění zjištěných fakt jest ohlupo
váním lidu protože každé dítě ví, že ohlu
váním lidu jest vlastně utajování pravdy, jež
provádí Čas a jeho patron Masařík. Když ee
utajuje pravda a lidu se sype písek do očí
z nevědomosti aneb = falešného názoru, lze
skntek tento ještě omluviti, ale když klamo so
lid vědomě a za mrzkou mzda, pakjest to
zločin neomluvitelný. Čas bude opět zapírati,
že by nevzal 30 stříbrných, ale jeho řeč bo
podezřelým činí.

Jak katolíci peučují lid, pod tímto
záhlavím píše„Čas“ zprávu o přednášce pana
učitele Jelínka v katol. spolku v .Č. Pečkách,
který mluvil o obrazu Rodičky Boží Staro
boleslavské. Té jizlivosti, která se již stupňuje
v žarnalistickou spustlost jest ovšem „Čas“
a jeho patron Masařík schopen. Každá před
náška, která jest katolickou byť i její pra
vdivost celý svět doznával nedá „Času“ pokojně
epáti. Všechno nazývá bludem, tmou atd. Jak
ale pan Masařík poučuje lid, o tom
avědčí jeho přednášky, které nedávno v „li
dových“ spolcích konal. Bezbožectví, drá
ždění nízkých pudů, tato vnadidla jimiž si
hledí prokleatiti cesta mezi lidem vzbadila u
mnohých jeho posluchačů mocný odpor. Jen
malá část nedospělých hochů mu tleskala.
Nejedna dáma odcházela ze schůze s hlavou
sklopenou, s tváří uzardělou a atyděla se po
hlédnouti na kolemjdoucí. — Takový úči
nek má to poučování p. prof Masa
říka. — Když katol. achůze v Pečkách 80
skončila bylo pozorovati mezi přítomnými po
gluchači, že přednáška p. učitele Jelínka. za
nechala u nich mocný dojem, že jen neradi
opouštěli místnost a v povznesené náladě se
rozcházeli. To byl zase účinek přednášky ka
tolické, kterou se lid umravňnje a vzdělává.
Nepředpojatý pozorovatel již z toho zajisté
dozná, že kdo lépe poučnje lid, zdali katolíci
a nebo p. prof.Masařík, resp. jeho „

Politický přehled,
Členy panské sněmovny stali se pan

dr. Antonín Dvořák, professor konservatoře praž

versitní professor.

žoval hlavu, bručel, tremoloval, pošupoval brejle,
svrašťoval obočí, rozpouštěl jeho mraky ve vy
jasněnou klenbu čela — položil konečně general
bas s příslušným svazkem partesů na stolici, při
tížil je pikslou a ostatní vše vložil do almary.
Vstal, vzal vyvolený mistrovský kus pod paždí a
vítězoslavně kráčel s ním do pokoje. — Byla to
»missa solemnic« — oslavnostní mšce, zvlášť vy
bledená, fenomenální kousek pro kubíka na var
hany, jakým by! rektor Vavřina, soused a přítel
Macháčkův, který v pedálech byl nezranitelný!
Když vstoupil do pokoje, ovanula jej vůně po
svícenských předtuch, blaženého to úsvitu rajského
do statku, zářícího jednou za rok do zachmuře
ných listů všedního života školní kuchyně. —

Před školou ozval se veselý smích a hovor
—to šly soprány, zoufalé odkašlání zatřepetalo
se v předsíni — tenor se blížil, rychlé kroky —
první housle, bouřlivé kejchnutí otřáslo školou —
do dveří vsunula se basa. Rektor Macháček roz
ložil partesy po pultech a za chvíli škola zněla,
zpívala, hřmělal —

A kdo v slavný den posvícenské produkce
nepřišel? Fundament — brdina „missae solemnis"
— rektor Vavřina. Vojna — zle bylo zle! Missa
solemnis padla. Fundament, pedály, varbany schá
zely. Basista bojoval ještě tři takty po Credo; bo
joval a zadržet se nedal, Bojoval jako infanterist
Lipa u »Laipciku«. Tři dny Napoleon byl už
v prachu a on pořád bojoval. A přijede k němu
generál pan Švancipurk' a povídá: »Lípo, co tady
dělaj?e ——Pane generál Švancipurk, bojujul« —
»Dyť už je tři dny po bojile — »Pane generál

vancipurk, nechaj měl Když jsem v tom, tak
jsem v tomla —

A basista když byl v tom, tek byl v tom a
teprv když rektor zadržel mu ruku, utřel si s čela
krůpěje potu a vzdych': »Takteda když myslejí
— tak dostla A rektor měl se co držet, sby ba
sistu Novotného nepřehodil i s basou na lite
rácký kůr,

Macháček šel celý zoufalý z kostele. Nejedl,
nepil! — Vavřina, starý kamarád Vavřina ho zradil.
Byl z toho hněv — hrozný hněv, velká vojna,
Dokázalo se, že Vevřina nepřišel protože jeho žena

— — —

»Bějnení umělecké. galerier Praze
bylo ve vídeňském úředním listěv neděli ohlá
šeno. V prohlášení J. V. čísaře.stoji, še by bylo
dobře, kdyby každé hlavní město pomocí sbírek
uměleckou galerli zřídilo. Suma, kterou císař vě
nuje udává se asi na 2.000.000 korun. .

Říšská rada vešla se včera k dalšímu
zasedání. Očekává se všeobecně, že bude dělnou
a.že všechen' svůj zřetel obrátí výhradně k důle
titým otázkám národohospodářským. — Ovšem,
jsou to jen krásné naděje, kdo ví, jaká bude sku
tečnost. 2.

Sjezd katelíků uherských konatisc
bude letos v říjnu. — V září budou nové volby
do říšského sněmu uherského.

Mladočeská strama dalav těcblodnech
profesoru dru. Frant. Fiedlerovi, sestaviti pracovní
program agrární, o němě před mále dny měl
prof. Fiedler v klubu svobodomyslné strany roz
pravu, kteráž prý v nejbližší době vyjde tiskem.
Základní osnova programu sestává z desíti od
stavců, jež jsou: 1. otázka scelování pozemků
(zákon kommasační); 2 otazka obecního statku
a 3. otázka drobných meliorací v souvislosti
s otázkou scelování; 4. pojišťování zemědělské;
5. jednotný výzkumný ústav zemědělský; 6. ú
prava veřejného chudinství; 7. vybudování ho
apodářského dkolství českého a zřízení vysoké
školy zemědělské; 8, akce společenství; 9. regu
lace cen obilních; 10. otázka selského práva.

Boj za kříš v Uhrách. Katoličtístu
denti, kteří se zasazovali aby v université pěšťské
byly kříže, z čebož povstala trapná aféra, která
skončila vítězstvím studentů protikatolických, chtěli
těchto dnů položiti na rakev císařovoy Alžběty
v kapucínské hrobce ve Vídni věnec v jebož středu
nalézal se 2 protěže sestávající kříž. Nejvyšší
hofmistrovský úřad však to nedovolil,
že prý se to děje z obledů politických, Výnos
tento způsobil arcit trapné podivení, .

blavného uvítání dostalose německému
korunoímu princi ve Vídni. Na nádraží uvítal
jej císař a všickni arciknfžata. Na Okružení třídě
vystavěny byly aslávobrány jež svým nákladem
postavilo město. Pan purkmistr Lueger sám se o
to přičiňoval, Sbor prušáckých horlitelů s Wol
fem v čele vítal německého prince nsdšeným vo
láním: +Hoch« a tu a tam bylo také voláno:
*Los von Rom... .«

Tarecký bamkroet. V tureckém mini.
sterstvu pracuje komise, sestavená- ze 4 bývalých

na základě jehož bylo by možno problásiti státní
— bankrot.

Válka v jižní Africe. +Press-Associa
tiona došla 2 Exeteru soukromá depeše dle níž
Boerově za mlhy zajali generála Frencha a 500
Angličany. — Bruselský dopisovatel „Stendartu«
oznamuje, že v okolí Krůgerově se tvrdí, že pre
tident jest odhodlán předložiti hasgskému roz
hodčímu soudu pamětní spis o jihoafrické otázce,

Válka v Čímě. Čínskému plnomocafku
bylo sděleno japonským vyslancem, že návrat cí

-= ——
nechtěla ho pustit a žena nechtěla ho pustit, pro
tože rektorka Macbáčková ji pomluvila, že prý
neměla o posvícení pěkně vypečenou kačboul
Vojna, velká vojna — čímž končí se první kt
pitola, ..

Ale tenkrát nebylo možno dlouho bojovat.
Macháčsk a Vavřina, takoví kubíci in instrumen=
tis — a hněv mezi nimi! Kam by se děla všechna
bratrské láska? V kantorských rodinách bylo jako
v příbuzenstvu. Porušenou rovnováhu.dobré shody
cítili všichni U rektora Macháčka bylo. první po
svícení a dusná atmosféra hněvu. byla špatným
znamením pro zdar posvícenských hodinek, které
čekaly požehnaný kout chrudimského kraje..

»Kde bude Vavřina — nepůjdu jál« pro
hlásil resolutné Macháček, když jej soused bratr
Velinský zval na výpomoc. Rektor Velinský schýlil
zachmuřen hlavu, :

sAle — ale, pane bratře! Jaký pak hněv
v našem stavu ?a

»Řekl jsem a na tom trvám! Což pak se
nepamatujete na »missa solemnis"?« Jestě slyším
tu vřavu. Tohle se u nás ještě nestalol« —

»+No,jak chcetel Vavřinu tedy zvát nemám ?« —
Rektor Macháček rozpačité se probíral v ta

batěrce.
»Ne — tek to nejde. Bylo by to nebratrské,

Aie — mhbm — takhle! Řekněte, že jsem na jisto
slíbil, že přijdu. Snad nebude míti tolik smělosti,
aby mi na oči přišella

Rektor Velinský div si nevýskl, když ocitl
se venku ze školy. Zaal Vavřinu a věděl, že nic
na světě ho neudrží, aby nešel k němu na posví
cení. Měl nově pořízené varhany, nejlepší z ce
lého kraje — nea ně bylo spohráníčko«. Kdyby
měl Vavřina přes Macháčka lízt k varhanům —
tak přijde, jistě přijde.

A přišel! — Rektorovi Macháčkovi až v očích
se zakalilo, když viděl pana bratra Vevřinu, toho
zrádce. Před zrakem se mu zjevil basista Novotný
— tři takty zoufalých sryce zaskřípěho mu do
uší — a měl se co držet, aby se do pana bratra
Vavřiny nedal. :

Měe sv, byla slavné. Macháček brál „prim'



maře jest naléhavě nutným a že ku zjednání po
řádku v Meodžursku musí býti posláno čínské
„vojsko. — Ukončení vyjednávání sČínou očekává
"se, jsk se petrobradský dopisovátel oDaily Mailu«
dovídá, za 6 neděl, načež se císař čínský navrátí
"do Pekingu a vládu převezme. Princ Tuan již
"prý se: nalézá -na svobodě s nebyl vypovězen za
branice, nýbrž s Tungfuhsiangem v severním
Kansu. — Jest odůvodněna domnénka že hlavním
kusem amerického návrhu o peněžité náhradě,
která má se požadovati od Číny, jest,
aby úbraný obnos byl rozdělen mezi mocůosti
na základě počtu vojska, súčastnivšíhosc skutečně
jen osvobození vyslanců v Pekingu. Dle tohoto
hávrhu zaujímala by první místo Anglie, druhé
Japonsko a třetí Spojené Státy.

Z činnosti katol. spolků.
Z ústředního sdružení katolických

spolků diecése kralovéhradecké. Nákle
dem odrušení vytistén byl návod ku zakládání jednot
a veorné stanovy | lidového křesťeneko-mocislního
spolku. Stanovy tyto umožňují zsložiti spolek i tam,
kde duchovní aprávec nemůže jako předseda vésti
epolek, protože vyžadoje se pouze, aby duchovní byl
pouze rádcem spolku. Budou tyto rpolky vedle tova
ryšských a Svatojosefakých notým bojovníkem na

půd křesťanské a zalošení jejich nebude spojeno s taovými obtížemi, jak tomu bývalo dosud. Stanovy
byly vypracovány výborem sdražaní a došly oírkov
ního i státního schválení. Ústřední svaz zašle ka
šdému na ání návod i stanovy. Badiš přiložena
"20 h snámka na expedici. :

Katel. jednota Úastolovická | konala
v neděli, dne 14. t. m. echůsi v Češticích při níž
přednášel p. Progečský, redaktor „Obnovy“ o thematě:
„Svoboda a křesťanství.“ Účastenství bylo vzdor ne
jistému počasí velice četné. Dloubá a poučná předná
Ška byla esvelikým zájmem vyslechnata, načež po
srdečném doslova vip. Bedrny schůze skončena. Jed
note naše bude nyní častěji v přifařených obcích
echůze konati, coš zajisté bude všady s povděkem
uvítáno.

Katol. jednota v Chrasti kouáv ne
děli dne 21. t. m. večer o 7 h. v místo. n „české ko

rany“ echůzi,při které přednášeti bnde p. VobejdaProsečský, redaktor „Obnovy“ z Hradce Králové o
thematě: „Křesťanství a osvěta“. .

Katolická jednota jinochů a mašů
+ Pardubicích součastně se spolkem katol, paní adívek
-koná v neděli, dne 21. t. m.odp.o 2h. schůzi, při které
přednášeti bude p Prosečský, redaktor „Obnovy“ o
thematě: „Boje proti náboženství a jich původ.“

Katel. jednota v Kostelel m.Orl.
odbývá svou spolkovou ecbůzi dne z1. dubna v 7 ho
din večer v sále na Rabštejně, při níš bude laskavě
přednášsti p. řídící učitel Václav Špaček o thomatě
„Dětí štěstím rodičů“.

Katolické noclalní jedmota v Hor
ním Jelemí sehrála v ponděli Velikonočnípěkný
obraz ze života venkovského „Sedlák kmotr Soudil“.
— Provedení celkové bylo skvělé, poněvadě bra vý
borně byla nastudovaná řízením člena p. Fialy, který
již podrahé okázal evůj zvláštní talent jako režisér.

zrovna vedle varhan, ale na Vavřinu se uni nes
podíval. Teprve když páni bratři u oltáře dávali
si „pax', „políbení pokoje', škublo mu to u srdce
a musil se podivat na Vavřinu, Ten měl nachý“
lenou blavn a vypadal smutně. Varhany zrovna
plakaly pod jeho řukama: »Dona nobis pacem 
uděl nám pokoje«. Neslyšel ani, že již naň kývá
rektor Velinský, aby začal »Agnus Deis«. Teprv
po chvíli se vzpamatoval a jak pozdvihl blavu,
setkal se jeho zrak se zrakem rektora Macháčka.

V tom dopadla taktovka rektora Velinského
a začalo »Agnus Dei«.

Macháčkovi píchlo u srdce.. Dona nobis pacem
— uděl nám pokojel« žalovalo to jeho houslemi,
naříkalo to akkordy varhan, Ruka se rou chvěla
a když »Agnus« doznělo, oddechl si z hluboka.
Jen tak jako ve snu zaslechl »Íte missa estle« —
a pak zabouřily varhany. Vavřina rozvinul závě
reční fugu. Bože, to byla fugal Jakoby se prova
lilo vše, co v duši bylo ukryto. Kostel břměl, duše
se chvěla: »[te missa est| — Oběť jest skončenále
Ve vlnách fugy zdálo se, že valí se zástupy lidu
se srdcem nsplněným láskou, která sestoupila
k nim s oltáře, že hřmí v nich velkolepá hymna
nesmrtelných tužeb, bymna prorážející klenbu
chrámovou, jásající k nebesům, strhující duše, za
chvecující je v jedno ohjetí. —

Rektor Macháček zapomněl všeho. Zapomněl
zuřivé vojny v »missa solemnise, zapomněl »tří
taktů po Amene — zanícen nadšenímpřisto. pil
ani nevěda k varhanům, podepřel se v stolici, na
cbýlil se k Vavřinovi, chyteť slucbem i duší nád.
bernou konstrukci rozvíjející se fugy — a když
Vavřina zastavil se v závrati mistrovské extase na
jásající dominsntě —stiskl mu rameno: »Vavřino,
tohle mně musfš zahrát unás na přesrokl«

Vavřina pohlédl naň — měl slzy v očích —
kývl hlavou.

»Bretře, zabrajul«
O! oltáře zavzněl zvonek.
Cbrámem zajásalo před VYelebncuSvátoslí:

»Pange linguala —

Vlšchni shostilí se- úloh svých s prospěchem zname
nitým, čehož důkazem hojný potleek, jehož se jim
dostalo. Zvláštní pochvaly sasluhojí ovšem dámy, 6
to sl. Ryšánková, sl. Šejnohová, obě al. Peciválovy,
sl. Tačková a Janebová. Ovšem ani na pány nesmí
ee sapomenonti| Ačkoliv mnobo z nich je sil dosud
mladých, přece ukázali, co dovede píle. Nejvíce líbil
se atarý známý Kajetán Chluhil, obecní strážník, kte
rý avým humorem celý děj obveseloral. Co by se dalo
ale mnobým vytýkati, jeat to, če někdy aš příliš rychle
olaví. —

Dramatická legenda „Svatá Julie,
provedená dámským divadelním odborem jednoty kat.
tovaryšů ve dvoraně „Adalbertina“, doznala vřelého
přijetí u obecenstva. Zvláště zůvěreční jednání emrt

ev. Julie působilo hlubokým dojmem. Titalníúlohav rakou al. Norobradské byla výtečné provedena. Pí.
Řebcová Ja s uhlssenou elegancí pohanskou

sram: ale i bezvadnou hrou. SI Ludtincora, oběslč Špíchalové, el. Hulova, sl. Náblíčkova, si. Jankova
přičinily se svědomitě ku zdara večera. Ano i začá:
tečalce slečny Bubnova a Soudilova vedly si na po
prre dobře. Výprava hry byla efektní, kostymy byly
bohaté. Obecenstra sešlo se sice hojnost, ale přece

sterení. v Klicperově divadlo epolečností p. Trnko'on.
Hudetní kroužek jednoty přednesl v mesiaktí několik
dobrých skladeb. |..

Svatojosetská Jednota katolických
Jinochů a mašů na Slezském Předměstí
sehrála v neděli, dne 14. dubna 1901 ve prospěch po
hořelých členů ve Slatiné v hostinci p Jos. Spryňara
čtyry rozmarné jednonktovky a to: Deputaco od Jos.
Wolfa, Mlsnta od Ferd. Lorbeera, Studentský kousek
od Jiříka
Všichni účinkující hráli výborod a rozesmáli svým
uměním každého diváka. Žnámíkomikové pp. Berá
nek, Váci. Černý a J. Svaták jako vědy nezarmoutili
nikoho; rovněž i p. V. Jakubeký sklidil zaslodženou

pobran Avšak i ostatní účinkující pánové: Spryňar,třemcha, Scháněl, Zilvar, Hejeman a Labus zasloa
žili vi plnou měrou boařlivý potlesk obecenstva. Rov
něž vřelé díky vzdáváme slečnám Hejemanové, Ha
vlíkové a Jakubské, které vesměs výborně obtížné
partie »vé sehrály, — Rozmarný večer divadelní zů
stane nám v milé paměti a těšíme se na slarnon de
putaci £ Velkých Bonchalovic, že zavítá těž28. t. m.
do Podhůří. Viďte p. Sachomele, že tam přijdete 16
čiti avé suché lámání — a vy mlaní Josefové, že si

ještě v Podhůří zamlaáte? A pro pana Óragonna Obrýska se též něco najdel — Naže na shledanou! —
Svatojosefská Jednota katolických

jimochů a mužů na Slezském Předměstí
koná dne 21. t. m: výborovon achůzi, poníž v mfat
nostech spolkových bude jednatel vp. JosefČerný po
kračovatí v rozhovoru: O základních pojmech ústrojí
státního.

Ze Nopot. Jednota katol. jinochů a mučů
vSopotech -konala v pondělí velikonoční echůzi, ve
které promlavil jednatel Jednoty p. Václav Vlk,
učitel v Jitkově „o škodlivosti kouření“ Vylíčiv dě
jiny tabáku ukázal, jak pradkým jedem jest nikotin
v tabáku se nacházející a jak kouřením škodí si člo
věk nejen na těle ale i ma dncha. Uvedl celou fadu
případů, jak proto bylo za starých dob kouření ta
báku zapovídáno a na odstrašení jiných trestáno. Ale
zápovědi ty a tresty nepomohly — snad proto, Že za
povězené ovoce nejlépe chutná. Tabák pěstuje ae nyní
asi na 25.000 hektarech výborných poli. Co bdí by
se obživilo, kdyby polí těch užilo se k pěstění rostlin
k výživ: lidské sloužících! Kdo jsi navykl kouření a
nechceš neb nemůžeš kouření hned zanechati, kuř
méně a zakuř ei na procházce, na dvoře neb ve zvlášt
ní světnici, nikdy však nekař v rodinném příbytku,
kde se spí, kde jsou nemocní a mulé děti. Jest třeba,
aby hlavně metky synky své 0 škodlivosti kouření
poačovaly a bylo by žádoucí, aby i u nás jako v ně
kterých jiných zemích zakázáno bylo zákonem kouřiti
lidem mladším než 16 let. — Po poučné a zajímavé
přednášce té provedli členové Jednoty některé zábavné
výstupy a sebráli jednoaktovků „Uzel na Bátka“. —
Velice nás potášilo, še nás mimo jiné poctil návštěvou
se svou paní též p. F. Vesner, správce školy v Ci
botíně, kterýž nám celou řadu kabinetních kousků i
sábavných kupletů zazpíval. Další činnosti jednoty:
„Zdař Bůb“.

Z Vamberka. Kfesť.soc.spolek „Svornost“
pořádal v hostinci p. Jos. Frydrycha dne 14. dubna
echůzi, v níž přednášel vip. Ladislav Knnte, kaplan
z Třebechovic o thematě: „Náboženství ve veřejném
životě“. Přesvědčivá slova oblíbeného řečníka větípila
se hluboce v srdce posluchačů — nevyznéla na prázdno,
nýbrž nutí kašdého k přemýšlenídalšímu a k prak
tickému provádění zásad hlásaných.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. v Pánuzesnal: p.Fr.

Vomáčta, (V Valo.) rytíř řádu Frant. Josefa I, biek,
vikář, děkan «lebský na odpoč. + 11. dubna (naroz.
1826,vysv. 1849.) Vyznamenání jsou: pan Karel
Vorlíček, b. notář, arciděkan jmenován spravcemvi
kariátu Katnohorského, p. Karel Nickel, farář v Har
rachové, jmenován děkanem, pan Frant. Kařil, farář
v Chotěšicích a p. Al, Vašátko, farář v Králové Městci,
obdrželi Expositoriom canonicale, p. Fr. Kuhn, kaplan
v Kopidlně,farní synodelie. Ustanovení jsou: p.
Alois Štemberg, farář ve Branné, za faráře do Velkých
Petruric, p. Fr. Černý, faraf v Lokové, za faráře do
Radoltic, pan Em. Aliger, koop. za adminietratora
v Moravanech, p. Jos. Kotlář, za kapl. do Solnice, p
Jos. Hoke, koop. sa administratora v Kostelcin Chrasti,

. Jarosl. Malý, kapl. za administratora v Nové Pace.
Na odpočinek vstoupili: p. Fr. Vacek,b. vikář
a děkan v Ronově, p. Frant. Fiedler, děkan na Nové
Pace, p. Jan Blažek, děkan v Kostelci u Cbrasti, p.
K. Pablásko, farářv Moravanech.Upráznila 80: fara
v Ronově patron. fandace Millesimovaké, od 1. dubna,
fara v Nové Pace, patron. kníže Trautmannsdurf od

1. dubna, fara v Kostelci u Chrasti, patron. nábožen=
ské matice od 1. dubna, fara v Moravanech a
náboženské matice od 1. dubna, fara v Branné, patr.
brab. Harracha,-od 1. dobna, fara v Lakové, patron.
téže osady od 10. dubna, .

J. E. zdp. biskup v Leděl. Z Lodčeso
nám píšé: Nezapomonutelnými zůstanou naší osadě
dnoré právě minnlí, ve kterých hostilo naše město
ve svém středu Jeho Milosť, nejdůstojnějšího pana bi
akupa Královéhradeckého, Edvarda Jana, jenž zavítal
sem, aby zde a v sousedních farnostech konal kano
nickou visitaci a udflel sv. biřmování. Ačkoliv v pátek
dne 12. dubna bylo počasí nepříznivé a prudký dešť,
jenž odpoledne se spustil, hrogil prokaziti veškeron
úlavnosť, přece shromáždilo se zde množství lída ze
všech př.fařených obcí, aby svoa přítomností při nví
tání osvědčili svou úctu a lásku, kterou chovají ka
evému vrehnímu paatýři. Četné banderinm, vedené ad
jaoktem c. k. velkostatku zdejšího p. Hájkem, vyjelo
J. B Miloati vatříc daleko za hranice naší osady. Po
páté hodině odp. přijel nejdůstojnější arcipastýř, do
provázen vsdp. ThDrem Jou. Soukopem, kanovníkem
a vdpp. bisk. vikářem Chaloupkou a bisk. ceremo
nářem TbDrem. Novotným, do prvé obce naší osady
Hradce, kdež a slavobrány pozdravili jej zástupcové
c. k. Terezianekého ústavu šlechticem na Hradčanech,
jent jest majitelem velkostatku Ledečskéhoa patronem
zdejšího beneficia, p. inspektor Klóckner a p ředitel
Hruš a doprovodili jej pak do Ledče, kdež u drahé
brány, městem sbudované, očekávalo vznešeného hostě
veškeré c. k. úřednictvo, městské zastopitelstvo a
všechny spolky. Po uvítání p. c. k. okr. hejtmanem
Boumou a starvston obce p. Herešem, ubírala se pak
J. B. M. za blaholu zvonů pěšky ulicemi prapory
osdobenými ku kostelu, kdež u třetí brány, zbudo
vapě c k. velkoststkem dle nárrba pražského archi
tekta Šofeříka, očekávalo J. B. Milosť dachovenstvo.
Školní mládež tvořila ulicemi špalíř. U brány uvítal
J. B. Milost pohnatými slovy místní děkan vdp. Jos.
Musil a jménem školní mládeže krásně a dojemně po
zdravila J. B. Milosť A. Dichtlova, žákyně V. třídy.
Na to odebral se nejdňstajnější vrchní pastýř do dě
kanského domu a obléknav ss v roucha bohoslužebná
kráčel pak do chrámu Páně, kde po obvyklých mo=
dlitbách promlavil k lidu srdečnou feč, v níž ukázal,
če jen sv. víra je člověku světlem, síloo, útěchou v ži
voté a to věak ne kterákoli víra, nýbrž jen ta, která
od Krista vzkříšeného pochází a která se chová ne
poraňená v té církvi, jež na skále, na Petra založena
jest. — Na to modlitbami za mrtvé a požehnaním
zakončen první slavnostaí den. Druhého dne v sobotu
bylo biřmování dospělých; v neděli odjel J. M. ndp.
arcipastýř do sousední oandy čihošťaké, v pondělí pak
bylo zde biřmování školní mládeže, spojené se zkouškou
z náboženství. Ač po všechny ty dny bylo počasí ne
příznivé, přec bylo účastenství věřících nesmírné.
I = obcí nejvzdálenějších spěchali lidé do chrámn
Páně, aby uzřeli milovaného vrchního pastýře, aby
poslechli z úst jebo slovo útěchy a přijali od něho
požehnání. — V následujících dnech vyjížděl ndp.
biskap do sousedních farních osad, a v pátek dne 19.
t. m. odebral se od nás do sousedního vikariatu dol
nokrálovického provázen jsa díkem, láskou a modlit
bami dobrého lidu našeho, jemuž dny právě minalé
sotva kdy z paměti vymizí.

Pěvecký spolek Slavlan pořádáv 50
botu dne 20. t. m. v 8. večer v městském Klicpsrové
divadle velký koncert. Laskavě spolnúčinkojí: České
dámské trio (piano: sl. R. Žákova, housle: slč. M.
Nesalerová, čello: slč. M. Ptáčková) dámská pěvecká
jednota „Eliška“ pí. Anna Jančová a p. J. Kvasnička.

Divadelní společnost Trnkova zahá
jila v neděli dne 14 t. m. v městském Klicperově
divadle v Hradci Králové cyklus divadelních před
etavení Smetanovou operon „Prodaná nevěsta“. V pon
dělí dávána „Sabská královna“, v úterý arvená
karkulka “ ve středa „Othelo“ a vo čtvrtek „Vaga
bundi.“ Umělecké výkony společnosti Trnkovy jsou
v Čechách i na Moravě chvalně známy a proto ne
*řeba ani podotýkati že i zde pobavily mile obecenstvo
precisním provedením svých úlob, jakož i lahodným
vyškoleným zpěvem. Nejlépe se zamlonvala pí. Kar
zová-Rudolfová, která svým krásným blasom a sym
patickým zjevem obecenstvo okouzlovala. Nemenší
pozornosti se těšila alč. Fr. Procházková, jejiž vzácný
talent vzbuzoval veliký obdiv. Z pánů pěkným zpě
vem zvláště vynikal p. Bochniček, 8 p. Král. — Ná
vštěva mohla býti lepší, jak si toho společnost Trn
kova právem zasluhovala. — V neděli, o 3 hod. odp.
bude dávána Kovařovicova opera „Paohlavci.“ Večer
psk drama „Červený talár.“ V pondělí 22. t. m. opera
„Faust“ a v útery Štolbova veselohra „Mořská panna“.

Omdlela na jevišti. Při pondělnímpřed
stavení „Sabská královna“ v městském Klicperově
divadle, omdlela na jevišti při třetím jednání pí. Kar
zová-Radolforá, která hrála v úloze královny. V opeře
této jest tolik vzrašujících scén a úloha královny
jest zvláště opravdu velice těžkon, což obé asi vy
světluje příčinu proč výtečná pěvkyně padla do mdlob.

Acetylenové světlo. Dle usneseníměst
skó rady v Hradci Králové zo dne 1. dubna £. r.
upozorňuje 8e, Že každé zařízení acetylenové musí
býti z důvodu veřejné bezpečnosti a policie požární
purkmistrovskému úřada oznámeno.

„Vzorná“ čeština. Pan Hladík,majitel
trafiky v Hradci Králové prodává špičky na doutníky,
na nichš jest následující nápis: „J. Hladik c. k.
trafika nejvejttši vibjer pohledníc HradecKrá
lowé“. Toťopravdu škandál, že takový pravopis moš
no spatříti v ryze českém Hradci.

Z touhy po svobodě. Antonín Kubišta
ze Smidar který odpykává vi svůj trest pro tuláctví
u zdejšího c. k. okres. souda, pokasil se o útěk při
procházce trostanců dno 10. t. m. Pronásledován jsa
uchýlil se do hradeb u nových kasáren odkad jiš ne
mohl uniknouti, jelikož z jedné strany mu bránily
vysoké hradby a z drahé příkop vodvu naplněný. Byl
chycen a zpět odveden.

Uznání „Obnově“. Nejmenovanýdárcevč
noval listu našemu nedávno 100 K. Tyto dny opět



ýdárce daroval Obnově400 K =toho dů
u, še jsme 09 sastalikdysi se šamalistické

vinsosti jeho napadané oti. Umnání toto bude
náhradou se různé a novšímavost v něki
kruzích. Oběma dárcům „ZaplaťPán Bůh"

„Osvěta lidm“ a slušnost. Neradíseza
býváme listem, jeně nemá svého vlastního přesvědčení,
nýbrá poslonžíkaždému, kdo saplatí. — Vímedobře,
do bývá redaktora takové veřejné nárožní tabnle do
eti krošno, kdyš za pár stříbrných musí mičeti i ko
křiklavým špatnostom, ale otázka žalndku nutí sapí

rati často pošadavek mravnosti. Z toho důvodupominuli jsme „Osvětě lida“ jiš mocho a mnoho pokle
sků proti společenské slušnosti, proti bezpečnosti
osobní cti ano i proti sájmům národním a jen kři
klavé zjevy přibijíme na pranýř, aby sdivočílost
krokových novinářů se nedomnívala, fe pro ně neplatí
vůbec žádné mravní zodpovědnost. Tak jeme to pře
dašle učinili sa veřejný list „Osvěty“ adressovaný ndp.
biakapovi v příčině rituelní vraždy. Za tento odras
filosemitaké sofistiky spílá nám „Osvěta“ dle obvyklé
své manýry slovy nejvybranějšími, ale ohražuje se,
de prý nemůžeme nikoho urasiti. „Osvěta“ chce nás
ečiti slušnosti, ale od ní bychom se slušnosti sotva
naučili. List tento hemží we zrovna klackovitými

výrazy. Vezměme jen třeba sobotní číslo „Osvěty“a čteme tam celý slovník „slašných“ výrasů
jako: „Klerikální spátečnictví, šosáctrí,“ „těm psům
atolíkům budem pálitšibenici na čela,“ „starostliví

eproafáci,“ „ničema," atd. A takový Jistchce mluviti o
slušném tónu novinářském. „Osvěta lidu“ chce důkasy,

že jeme zapomněli, kdo byl hlavním našeptávačem
jejím v Hradci Králové, a kdo ji teď osvěcoje v Par
dubicích. I prostý čtenář jediným pohledem na inzser
tní část a na tu starostlivoa póči v jejich lokálkách
ovyvolený lid pochopí, koma „Osvěta“ slouší, a hned
učiní si delší důsledky z toho, še se toto všecko ne
děje zdarma, protože ani kůře darmo nebrabe. My p.
Hajnovi jeho oddanost k judsisma nevymlouráme, jen
ee divíme, že se za ní pořádomlouvá. Inu býti filo
semitou a chtíti býti vůdcem českého lidu jest přece
jenom těžká věc!

„Levy klerikalismm“. Podtímtotitolem
přináší radikálně pokroková„Samostatnost“ překrou
cenou zprávu o katolických schůzích v Klášterci a
Pastvinách, o nichž jsme v minaléu čísle referovali
a v nichš červení socialisté bratraky s národ. dělníky
a rad. pokrokářisurovým způsobem hleděli schůze
katolíků rozbíti „Samostatnost“ píše: „Pan páter
Cinner vyrosamoval (aepořádáéní echůsí)
a Hradecký metropolista poslal jednoho
se svých věrných, aby vykonal tuto missi.
onářskou výpravu na veř schůsi, — p. re
daktora Obnovy, Vobejdu. Oba pánové oje

nějli se Da pamět celý lexikon nadáveknískych pomluv a sprostých lží, s něhož
ukázky již delší dobu objevujíse v „Ob
nově“ a který p. Vobejda slíbil prý svým
ovečkám vydati v bisk. knibtiskárně ti
akem.“ Uvádíme tento citát doslovně aby všickní
účastníci schůzí věděli, jak banebnou lží si „Samo
statnost“ ve své „vlastenecké“ práci pomáhá. — Ka
tolicí Klášterečtí dobře vědí, že se echůze pořádaly
jenom na jejich přání, e nikoliv na poubý pokyn
jednotlivce, Věickní účastníci schůze mohou směle
dokázati, de red. Vobejds ani jedinné příkré
slovo nepronesl, a tím méněže by te k nadáv
kém uchýlil. Ano, když červení občané ma apilali,

surovými výkřiky ji chtěli amlčeti, mírně jim odpovídal a z historického stanoviska jejich výtky ohledně
Husa, Smetany s inkvisice vyvrátil. Osadníci Klášte
rečtí bes rozdílu polit, přesvědčení, kteří
schůzí přítomní byli problašují toto tvrzení „Samo
utatnosti“ za sprostou Jež! Další lží jest, šo
řečník hrabě napadal Husa | Když vylíčil všechny
dobré vlastnosti Husovy jen se zmínil o spisech Vi
kliefových, kterých se Hus uchytil a citoval některá
místa ze spirů těch, tu hned se strhla vřava a „evo
bodní“ občané holema chtěli řečníka umlčeti, a jej
dříve aami vybízeli, aby o Husovi mluvil — Jako
při schůzích dokázali odpůrcové náboženství, ať jiš
národní nebo beznárední, jakými surovostmi si chtí
získat autoritu, tak také lživá zpráva „Samostatnoati“
dokazuje že naši odpůrcové se neštítí ani těch nej
banebnějších prostředků, jen aby církvi mohli škodit:.
Obé však značnou měrou přispělo k osvěžení nábo
ženského ducha a k poznání kde jest pravda. Mnozí
páni, kteří jen z pouhé zvědavosti echůzím přítomni
byli ale snaby katolíků povašovali až dosud za včo
Ibostejnou, json nyní ochotni k utvoření katol. spolka
v Klášterecké farnosti vřele napomáhati. — Zs „Sa
mostatnosti“ vyznívá jenom zášť, že schůze vzdor
všem překáčkám ne přec zdařily — a že všechno ú
sílí těch „národních“ i beznárodních zůstalo marno.
Na zpráva « „Práva lidu“ ohledně schůzí těch vůbec
neodpovídáme, poněvadž bychom pokládali za nečest
na surovosti a lži zrna nejhrubšho odpovídati a
s listem tak podlým polemisovati.

Šťastná Chradim. V č. 30 „Osrětylidu“
jest velice „cenný“ úvodník, jehož obsah lze prostě
zabrnouti ve slovech: „Chrudim, ta „klerikálaí“ Chru
dim jásá, še má nyní „Osvětu lidu“ blíže a že tím
jiš učiněn veliký úspěch — —“ Pan Hajn je přece
jenom chlapík! Vesvé živé obrazotvornosti se domnívá,
že jeho „Osvěta“ má účinky přímo zázračné. Ale ne
vzpomene si, že Chrudimské „Hlasy,“ tedy list a „O

světon“ apřízněnýmueel„ně saniknouti, ponávaděnikdo nechtěl čísti a předpláceti hrubé a sarové vý
vady proti kněžetva a za to lichotivé články o židechl
Inu, p.Hajn byl nepochybně v sváteční náladě a ne
odolal aby růžovon perepektivou budoucnosti, jak si
ji on v duchu kousl nepředhodil svým čtenářům

dobrému zažití.

K v Pardubické pracovně oděnbyl—
jak se náhodou dovídáme — svatý Velikonoční týden
etošního roka poprve ve velice dojemné a slavnostní

roucho. Tklivé spěvy pašijové, denní dojemné pobož
noatř a úchvatné proslovy a výklady neunavně borli

véhodp.P.Hraškystřídalyse denněu nádherného
HrobuBošího, kterýza nevšední obštarosti anábož
né horlivosti samotného ředitele ústavu pana Jansy

v kapli ústavní letošního roku poprve a tomeobrisjně byl vystrojen. „A vělte,“pravil nám očitý ovědok,
„še nezašil jsem hlubšího dojmu vcelém avém dlvotů,

jako kdyš stal jsem s0pahodilým pozorovatelem toho,
ja zástop zbloudilých ká, v režné balené s ruOma sopjatýma a 60 saroseným okem před ozářeným
Hrobem Boším šepotal své modlitby, jek jeden po
drohém so akláněl před zsinalým tělem Kristovým a

moderní nověrec, jak působitamí a můde víra, byť i
v duši otrlé a hluboce jiš pokleslé.“ — Nad jiné však
okázale prý slavena slavnost „Vukříšení.“ ÓdHrobu
Bošího za slavného apěvu žalmů a dojemných s

borových nesena nejevětější Svátost Ultářaí nebeay duchovním aprávcem ústava dp. P. Hraškou
dvory ústavními, kde udíleno požebnání shromážděným
ta káranoům. V průvodu kráčeli mimo ředitole pana
Japan a ostatní úřednictvo a jich rodiny, všichní do
sorci a část káranců. Slavnost zakončena ohvalozpě
vem sv. Ambrože „Bože ohrálíme Tebe“ a chorálem
staročeským „Hospodine ulituj nás.“ Úchvatné,velice
dojemné a účinné byly to obřady církve svaté a sa
nechaly jsk bylo patrno hluboký dojem v duších ká
ranoů. Žebnání nebes soesiš ve za to DA Osvícenou
hlavu váženého ředitelepana Janoy, jehož nevšední
obětavosti a nábožnémusaníceníjest použeco
děkovati, še ku tak úchvatné a účinné platnosti přišly
dojemné obřady svatého týdne ko nad jiné sna
živým a horlivým duchovním správcem ústavu panem
P. Hraškou. — Šlechethá snaha tato rozkvětej utě
deně i do budoucna! —

Ochotnický spolek v Předměřicíchnad
Lab. odložil s důležitých příčin divadelní představení
Hanri Vejrara ze dne 14, na 21. £. m.

Zpěvácký epelek „Hlahel“ v Nechanicích odbývati bude avou výroční řádnou valnou hro
mada v místnostech spolkových v zahradní restauraci
„na Hůrce“ dne 38, t, m. o drahé bod. odpol. Edyby
te nesešel k této valné hromadě dostatečný počet
členstva (jedna třetina všech členů) odbývati ue bude
v těchše mlstnostech téhož dne o třetí hod. odpol.
druhá valná hromada, která jest oprávněna jednati a
nenášeti ze bes ohledu na počet členů k ní se do
stavivších.

„Hranice vaplála“ .. . tak popšvovalsi
v neděli jistý veliký vlastenec v nádražní restanraci
v Choeni, chtějetak dáti důkaz, jek si velice váží
„nejlepšího“ Čecha Hasa, s jak mu jest odporboo ta
„mnichů rota líná “ Byl právě v nejlepším, kdyš
k němu přistoupil jakýsi did, který sice Česky znal,
ale oslovil nadšeného „vlastence“ německy. — A
ověte div se; „Husita“ ne Šidovi uctivě uklonil, a spu
stil také německy. Z rozmluvy, kterou spolu vedli,
svláště pozoruhodné jsou věty: „Náboženské boje
značně seslabají obchod,“ pravil did, narášžeje patrně
na heslo: „Svůj k svému.“ „Máte prarda,“ odpovídal
„Husita,“ ale n mne nejhlavnějším náboženstvím jest
toto (pří tom ukazoval na kapsu.)

„Hranicevzplála.“ ...

Umarti. V Sádové jsemřel dne 18. t. m. pan
Bohdan Marek, sládek J. O. hrab. Harracha v82 roce
věku svého.

Sebevražda milenců. DělníkJ. Štěpánek,
z Pasek u Jilemnice, 23 let starý a 18letá M.Sou
kupová vrhli se těchto dnů v sobovrašedném úmyslu

Jizery. — Mrtvoly jejich byly teprve za ně

kolik dnínalezeny. Soukupová byla ve stavuJožebnaném. Příčina sebevraždy jeat aci ta, že otec dívky
beznadějnému poměra bránil. *

Stavba zerého chrámu v Náchodě.
Spolka pro vystavění nového chrámu Páně sv. Va
vřince v Náchodě v době od 17. března do 9. dubna
t. r. odvedli: 100 K. p. Boh. Ryšavý, stavitel v Ro
kycanech. 24 K. p. Karel Dostrašil, o. k. okres. hejt
man v Náchodě. 20 K. p. JUDr. Max Wellner, c. k.
notář v Náchodě. 10 K.slavný spolek divadelních
ochotníků na Kremolně. Po 5 K.: p.J. Prašák v Žel
kovicích a vdp. P. Fr. Reike, vicerektor bisk. semin.
v Litoměřicích 3 K. dp. P. Ford. Gottwald, katecheta

v Náchodě. Poa K: P Otokar Kasalický, c. k. radazemekého sondu v Jičíně a vdp. P. Jan Kaska, farář
v Kuklenách. Veškerým šlechetným dárcům vzdávají
se nejvřelejší díky.

Z Hlinska. Ke správám z Hlinska v přede
šlých číslech „Obnovy“ uveřejněných oznamuje 8e
nám dále, že Vít Zdražil = Blatna, vězněný u kraj.
soada v Chrudimi pro zavraždění svého soudruha
Jos. Ladvíka z Hlinska, pokusil se o úžěk. Uprchl
z vězení chrudimského, kdež ne ve vyšetřovací vazbě
nachází, a skryl so v komíně blízkého domku. Tam
byl však záhy vypátrán, četníky zatčen a do vězení
naspět odveden, kdež je zostřeným dozvrem nyní
střežen. K vůli zajímavostí zaznamenáváme ještě
ža zabitý Jos. Ludvík dostal na svůj svátek ráno,
tedy právě v ten den, kdy se mu tsk smatného vá
zaného dostalo, pohledový lístek, na němš byl so
brazen malý človíček, kterak silnému, velkému muži
nůš do praou vráší. Bratří i matka varovali bo, aby
nikam nechodil, ale on nepřikládal tomu dšádnéváby.
Následkem zmíněné smutné události, která život
lidský v oběť oi vyžádala a která ani ne tak pacha
teli samému, jako spíše těm, kteří ho k takovým zá
sadám přivedli, ne vrub přičísti se musí, byl, žo
zdejšímu 800. dem. apolku ubylo nových 10 členů,
tek če sláva jejich vůčihledně bledne. Nejčetnější
snad druhdy v Hlinsku a dobře organisovaný spolek
secyrkl se v kratkóm čase na nepatrný t členů.
I s dosavadní spol. místnosti avé v Hlinska byli vy
pověseni, a tak není nyní v celém Hlinska hostince
pro stranu, která ještě nedávno ve všem hrála prim.
„Všeho do času, Pým Bůh na věky“ čili jak méně
pobožní říkají: „Každému hrají jen chvilka“,

Z Dobřeně. Dostidlouho trvale v naši sa
dě svornost a láska občanská, dokad se nestal staro

stou p. ŠpinkaPo jehonásbělinícerásemvše smězilo,nebkdotéchcotančiti,takjekom —Úúfm
sepotáže.Tense octne aokresního, aš | ukraj
ského sonda anlš by věděl proč. Zvláště 00 alo vysná
ve vykonávání aré půrkmistrovské moci. Dne 32.
března t. r. svolal ochůziobec. výbora; adkolie nás
60 solo k usnášení 0w dostatečný počet, rozpustil
schůzí, poněvadé nebylo přítomno dostatečný
čet jeho stoupenců. Dne 12. dubna 4
tedy ochůzi podruhé a zároveň vám vyhrodoval, sdeli
60 doechůze nedostavíme, še ušije S. 44. obec. řízení.
Však světe div se — my do ochůze přišli přesně v čas,
na který schůze svolána byla; avšak pan starosta
jíš odešel a nechal sám so vskaz, de jiš je pozdě..
Proč tak „učinil víme! Tohovšeho jest mocen vše
mooný pán, který jest členem okresního výbora, okres.
školní rady atd. Takovétopočínání ai p. starosty déle
trpěti nemůžeme a protož vše jeme oblásili okresnímu
hejtmanství v Hoře Kutné, doufajíce, že jednou jiš
takovémuto nesprávnému a nešlechetnému jednání se
strany p. starosty přítrů učiněná bude. Čosa týče
honitby e veřejnosti na světlo, jak- mile nás

dojde rozhodnutí slav. zemského výboru prokrálovstvíčeské.

Ve Vrseich u HKopidima by! vysname
nán řídící učitel p. Janata od nejd. b. konalstoře po
ohvalným dekretem za horlívé pěstovánícírk. spěvu
a hudby a sa náboženské vedení dítek. V téše osadě

pom dne 40. dabna t. ©. ubnova ev. missio před $ety konané, ktsrou povedou dva kněží se řádu Nejav.
Vykopitele s Prahy.

Z okolí Chlumee m. ©. Podlonhé,kraté

zimě dočkali jeme a přede milého jera, po něměkaždý vřele toužil. Však ta letošní tahů zima zvláště
v měsíci únoru mnoho škod a ovízolůspůvobila; pe

boť maohým zmraly somáky k sázení, jním nastydldobytek, an takové mrazy v února nikdo neočekával.
Avi v polovici března začalo 80 jaro jaksi ukazovat
— ale tu z nenadání nastely opět mrazy a padal
sníh kaidý den, tak že jsme 50 již obávali, že osím
bade opět podpařením zničen jako vloni. Na štěstí —
díky Bohu nestalo se tak. Žita i pěenice jeou letos
v kořenu sdrávy a začínají ee následkem častých do
čtů krásně zslenat, ač byly od myší, jicháto v símě
mnoho zhynulo, velice rozryty a poškozeny. Jarní netí
jiš započalo, ale následkem stálých dešťů musí se
opět v pracích polních několik dní ustati. Největší
nouze jest nyní o píci pro dobytek, sejména 0 sláma
krmnou, která je letos nesmírné drahou e nelse ji už
ani sebnati. Proto každý toužebně čeké na píci sele
nou, která však v okolí našem také valnou nebude,
neboť jetele jsou zde špatné, řídké a oměška, kterou
skoro každý letos síti bude,dorostepozději. Nejlépe
Je ne tom, kdo mé dosti vojtěšky, neboť ta již roste,

Z Nove-Bydšorska. (Zárašný výBosc. k. okresního hejtmanství.) Ksakročení JUDra.
Bednáře, advokáta v Novém Kolíně jskošto právního

sástapos přifařenýchobcíkolstary Žiželické rozeslalonedávno o. k. okresní hejtmanství v Novém Bydžově
všem patronátním, farním a obecním úřadům politic.
okresu výnos ze dne 2. břesna b. r. č. 20,000, jímáto
se zástupcům místních obcí přiznává právo, že mojí
mlti též účastenství ve správě zádušního jmění na
základě 89. 41., 43., 43. 8 62 zákona ze dno 7. května
1874. Při tom poukazuje zmíněný výnos k nařízení
vys. c. k. ministerie knltu se dne31. prosince 1877,
jímá se ustanovaje, že mají, dokud zvláštním zákonem
nábošonské erní obce konstitutoványnejsou,
záležitosti katolických farních osad spravovati zástup
cové obcí mafstních. Výaos tento překvapil všeobecně
a ač se zdá formálně býti správným, předce jeme to
ho mísění, že měl býti vydán úřadem vyšším, na
př. o. k. místodržitelstvím pro celou zemi a nikoliv *
pouze pro jeden okres. Patronátním úřadům spů
sobí tento výnos obtíže veliké, neboť má-li některá
farnost mnoho místních obcí (třeba 8—10) budou se
moset zádušní účty všem těmto'obcím k nahlédnutí
a posouzení saslati, Čím se sgenda této záležitosti
nesmíraš zdrží a výsledek bude stejný, t. j. příjmy
zádušní se tím nezvýší, ani vydání nesníší, vždyť
každý patronátní úřad musí vósti zádušní účty správně
jelikož přísné rovisl vyšších dozorčích úřadů podléhají.
O tom se rástapcové obcí brzy přesvědčí. Myslíme
tudíš, že ne s touto věcí mohlo počkati, aš ty bu
doucí farní obce náboženské konetituovány budou.

Z Čáslavi. S probouzejícímse jarem začíná
se probouceti i činnost našeho okrašlovacího spolku.
Velmi chvalitebné myšlenky podjal as spolek tento,
že vzal si za úkol provésti úprava okolí kostelního.
Loni upravil náměstí kostelní a letos má v projektu
i ostatní strany děkanského chrámu Páně náležitým
způsobem spořádati. Rozpočtěno jest to na 900 K.
Ještě kdyby re našel dobrodinec, který by chudému
zádaší pomohl obléknonti starobylý chrám v nové
roucho! Ale to bude trvati asi ještě dlouho! — Ne
malý interes vzbuzaje tu nově předsovaatá etavba no
vých pátých kasáren. Neznámým anonymům dalo to
podnět k vydání tiskárnou neosnačených plakátů, které
ee občas objevují nalepeny na dveřích a vratech do
morních po městě a v nichě městská rada jest „apa
dána pro různé machinace a protekcionářatví, — Ano
nymita vůbec u nás hraje důležitou roli. Na tu si
jistá část lidiček potrpí. Klid rodin, společností, jed
notlivců opovatují so tito smělci svým bídoým, skry
tým a Ihářekým perem ničiti v jedné minutě. — Pěkné

fekvrapení chystali zdejší ochotníci obecenstvu a sice:
rodanou nevěsta. Nešli ale mohli překvapiti obecen

stvo, překvapení byli sami — zákazem, jehož se do
stalo spolaúčinkujícím a to blavním z řad úředajctva
od samého p. ministra. Teď prý 60 to může ocitnouti
v řadě interpelací českého poreletra.Jsme na průběh
a dokončení zvědaví. — Výstavu učenických prací
hodlá uepořádati svláštní pofadatelstvo od 28. dubna
do 5. května. Práce učenické jiš se počaly a pokra
čují utěšenou měrou. Výstavka slibuje míti výsnem
nemalý a výsledek značný. Svým časem neopomeneme
60 o ní zmíniti zevrubněji.

Obce farnosti Žišellcké jsourostrpče
Dy, še mají platit novou daň na ředitele kůra u far



boshrámu Plsl Řádky těmito pokusím se vysvě
Wá, jským phnboa se stalo, o 00 mOvÁ 0avósší mucela. 6 kůra v Žiždících u od

ští — vědy — sa svou kostelní slušba a 16
korců polí, které původněfarmíori byly, jed %feuději obec Žielická chytrým spůsobem při revití
tastru na sebe přivedla. Kdyš pak asi r. 1986 zvoleno
bylo noré zastapitolstvo obce aměru radikálního, vzalo
řediteli kůru ona pole a pronajelo je soukromníkům
m důvodu, še to jeou pole obecní a že sí s ními obec
můše dělati, co chce. Z toho povstal dlouholetý, ná
kladný spor soudní, neboť patronátní úřad Chlame
cký hbéjíl u všech instancí právo ředitele kůru, na

e ta, sn jich vědy se svou alažbu kostelní nšfval.
5 r dopadl konečně ve prospěch města Žišelic, neboť
úřady soudní nemohly jinak rozhodnouti než dle
vlošky katastrální, když právo fary a zádadí na pole
ta dávno již bylo promičeno.

Úmrtí. V novinách obyčejněuvořejňujísepo
amrtné vzpomínky o lidech, kteří se něčím proslavili
a pro lidatro něco dobrého učinili. Dnes osnemujeme
úmrtí muže, který sice nebyl širší veřejnosti nnám a
tím méně oslavován, ale který jako prostý rolník přec
v osadě, kde žil dovedl wi dobrotou svou každého
nakloniti. Jest to panVáclav Soukal, rolník v Pod
městí (okr. Skutě), který dno 11. t. m. ve věka BDlet
zánětem plic zemřel. Odchodu jeho lituje osada i di
roké okolí, neboť to byl muž poctivec,jskéhož bychom
nyní sotva nalezli. Byl to dobrák, kterýž lidem činil
dobrodiní a chudina v něm strácí horlivého podporo
vatale. Byl to rolník, jemuě práce a dření v poli byla
údělem, i v posledním jiš takřka smrtelném zápesu
pamatoval na avou roli, radil ještě kde se co má sfti,
sázeti. Vynikal neobyčejnon skromnosti po celý věk,
neušilť v pravdě ničeho, odepřel ai často i v práci
občerstvoní. Rád čítával noviny, hlavně „Obnovu“, celá
nedělní odpoledne pročítal a netonšil po zábavě ji
ného draha. Byl také zvláště velikým ctitelem J. M.
ndp. biskupa Brynycha, na jehož kázání jimě v Pro
eeči býval přítomen si vědy vzpomínal a modlil se,
aby Běb sílil jej, kdyš k úředu velepantýřskému byl
povolán, aby diecési svou ještě dloubé léta mohl spra
vorati. — Účastenství připohřbu bylo nesmírné. V osadě
nepamatují již dávno podobného pohřbu. Je to zajisté
důkasem, de zesnulý požíval lásky i úcty. Čest bndiž
jeho památce.

Dary ma „Adalbertinam“. P.T.pp.: J.
Martinec, farář v Plotištích 10 K, P. Cyrill Valenta,
farář v Senožatech 20 K, Al. Vašátko, farář v Král.
Městci 20 K. Anongmue věnoval 100 K a politickému
drašstva též 300 K. Zaplať Pán Bůbí

Přišeraý málem. Vzahraděbýv. učitelského
ústavu v Hradci Král. ve hloubce asi 2 m. nalezena
byla dne 18, t. m. kostra člověka, který měl lebku
kopím proraženonu a čásť kopí vězela douud v lebce té.

Různé zprávy,
Kardinálem jmenován byl dne 17. t. m.

J. M. ndp. arcibiskap pražský, svobodný pán Skrbenský.

Václav Brožík. + V Pařížizemřel slavný
malíř český, Václav Brožík ve stáří 50 let. ké
umění výtvarné ztrácí v něm největší sílu, národ pak
jednoho a nejlepších synů svých, který i za hranice

i s pýchou ae vždy hlásil k tomu slavnému jménu
bl Vest budiž jeho památce.

Pan Machar, die „Času“ nejlepší český
apitovatel uveřejňuje stále ještě v „Časn“ své memoiry.
Jsou to většinou pikantní, zamilované historky které
Machar prožil v dobách studií. Musely to být opravdu
veselé, posety důstojné studie! Jednu milenku za
drahou vodil p. Macbar dle vlastního přiznání za
nos, noční dostaveníčka byla mn daleko milejší než
návštěva kostela! Sám o sobě tvrdí, že jedna milenku
svou velice obelbal, puněvadě ze její lásky již nasy
til s pranic si z toho nedělal, když pak se trápila. —
Zdá se, že se od těch časů Macbar pranic nezměnil.
Alespoň co se spnatliciví o opovrhování náboženství
týče, v tom je dosud chlapík. Jebo spisy tomu na
svědčují. Jinak by ovšem nemohl býti jedním z hla
vních sdonpů „Času“, lista to „bumanního“ prof.
Masaříka.

Zidovské odměny. | Mezinárodníspolek
židovský, který vládne ohromnými miliony, odměňuje

rávě, jak některé berlínské listy edělnjí, novináře,
Kteří zvláště pro židy něco záslnžného učinili. Pan
Mwařík asi také nějakou tu cenu dostane, vždyť má
na ní plné právo. Pan Hajn z Pardabic by se také
mohl hlásit. Jistě by nějakou desítka „za zásluhy“
shrábi. :

V Kurýru k pobavenía „vzdělání čte
nářatva vychází jiš ekoro rok román „Zločin tajného
oddělení.“ Vředy lidské společnosti jsou zde tak dra
sticky předváděny že mnobá místa zvláště mezi našim
dorostem dělají pohoršení. Spisovatel táto hrůzostrašné
a pikantní lamentace arcit ubezpečuje svó čtenáře, že
román jest psán ze skutečnosti. [uf ovšem
tvrdí každý autor krváků. A v čísle 101 Kurýra jsou
uveřejněny dopisy některých čtenářů Karýra kteří
si přejí, aby román ae již ukončil a dávají spisovateli
sami radu, jak to ukončiti má. Opravdu, toť již vý
mluvným dokladem ceny románu, když čtenářstvo
jiš samo si přeje aby román 83 dále nerozmazával—
Jen více takových „daševních požitků“ a Český národ
takovými „umělci“ bade brzy v neuměleckém mrav
ním babně,

-© blévě a o dojmechna poli válečnémpíše

© „Opavském Týdenníku“v. architekt Chanra. A tamezi jiným tam čtemě: Nuž,nestával rej pokelný a
v té vřavě bylo třeba trochu opanovati sobe m sobě
svěřené vojíny. Bože co takový prostý vojín vydaný
ráně pušky asi přemítá. Mysleti nesmí, to je věci ji
ných pánů a hlavu má jen proto, aby ma „halspinti“
» krku nepřelézal Dnes kryjí blara moji šediny a já

jemaláskouvzpomínámtěchneumornýchlidí a vo
úků, kteří plnili svojípyrinnost šelezkou, jako Leonidas vTharmopylách. ůh to napraví V podobných

okamšicích tesná člověk, še je prostým, nicotným
atómem, který vyhlednut je, aby vykonal e — šel.

Zastřelil ze ve vlaku. Píšesenám: Bý
valý redaktor olomouckého „Našinoe“ p. JUC. Sro

, SZastřelílse 16. t.m, ranou s ostře nabitého
revolveru ve vlaku na.costě do Raska. Příčinou prý
je nešťastná láska. Minulý týden byl ještě v Hradci
s navštívil také redakci „Obnovy“.

Zlatá loterie. Malá loteriezavedenav Ba

kousku r. 1767 a sa dobu trvání svéhofs Jet)pronázeno 3500 milionů korun. Stát vyzískal 960 milionů
koran. Tak se zbytečně krmí státní poklsdna,

Oběti alkoholisme. V Belgiipři6 a půl
milionu obyvatel hyne opilstvím oročně 30.000
lidí, což je jeden případ na 325 úmrtí. Drahé místo
zanjímá Finsko,kde ročně opilstvím 60.000 osob byne,
oo je poměr 1 : 420; třetí místo náleží Skandinavii,
kde při 10 mil. obyvatelstva ročně 12.000 opiletvím
umírá, čili jeden z 830; ve Francii je jedno úmrtí
« alkobolismu na 900, v Anglii a Švýcarsku na 1000,
v Německu na 1120, v Rusko bez Finska na 1856
případůsmrtij :

Kde je hrubost? Redaktor „Nár.Listů“
p. Josef Anýš zaelal redaktorovi t. I. soukromý do
pie, v aěmě ci naříká na „brabé útoky“ které „Obno
va“ proti „Národ. Listům“ podniká a zvláště se obra
žuje proti tvrzení, jakoby N. L. neuveřejnily „zaslá
no“ firmyPernerovy obledně perdabické továrny na
petrolej. Milorádi dáváme průchod pravdé, co 60 „Es
vlána“ týčea p. red. Ánýš zajisté sám nzná, že omy
lem, resp. přehlédnutím mohla lehce povatati podobná
doměnka, a zvláště pak, kdyš inserty Národ. Listů
opravdu 69 podobají šidovekému šematiemu. Ale roz
hodně odmítáme od sebe výtku, jako bychom podni
kali „hrubé útoky“. Kdo vezme jen jedno číslo Nár.
Listů do rakou a počítá všechny ty brnbé výrazy,
kterými svobodomyslný orgán horlivější katolíkypo
ctívá, a vozme zase „Obnovu“ kde pouze k obraně
katolických zájmů se vyvracejí lži a potupné poznám
kytěch jistých „arobodomyslníků“ tu teprve si do
vede očiniti úsudek kde je hrubosti“ Nejednoujiš
jsme spravedlivě konstatovali, že „Nár. Liety“ jiš
dnes trocha alevily co so surových výpadů proti nám
týče — ale tím ještě není řečeno, že spravedlivé naše
snahy pochopily a v boji proti těm nenáviděným „čer
ným bratrům“ ustaly, Dnes vypadají Nár. Listy tak
jeko aprilové počasí. V jednom čísle nenávají zásluž
nou práci katolíků — a hned v drohém čísle již nás
nabrnojí hrabou střelbou nadávek.

(Zasláno).

O léčivé vodě v Praskačce.

Pan dopisovatel v novém dopise v „Osvětě
lidu“ píše, še mně slyšel mluvit jen o churavém
žaludku! Naši domácí páni docházejí do boatince
s tím úmyslem, aby se po lopocení denním po
bavili. Myslíte, že bych vylíčováním avé těžké
choroby radost jim způsobil? O takových věcech
se ve společnosti slušné nemluví!

Měl-)i Jete přesvědčení, že podnik ten 6 vodou
zdravotní bude úplně bezvýsledný, tu tážu se Vás:
Proč pak Jste mi nabídl dopodniku toho za vy
sokou cenu po 5 kr. 50 špinavých láhví? .

Ovšem kdyby Jate mě] hodně tislo láhví na
odbyt, kterých mi je nyní nesmírně zapotřebí, tak
by Jste nemluvil proti podniku.

Ve VYušemdalším dopise je narážek, kterým
naprosto nerozpmím. Citujete písmo svaté tak
příkladně, jako by Jete kazatelem byl. Ta známost
písma svatého u Vás mne velmi překvapuje —
ele nestačí písmo avaté jenom znát, ale dlužno
té: snažit se dle něho život avůj zařídit. A to je
věc každého jednotlivce a jeho zásluba. Nemyslíte?
Což mea culpa?

e voda léčivá je, dokázal veřejně p. řídící
učitel Josef Hájek na odpočinku v Třebechovicích,
který byl nemocen a uchystán na smrt, a jen naše
voda v době nejkratší způsobila mu plné uzdravení.

Přijďte se podírat, takových dopisů mám
přes dvacet v době velmi krátké!

P. Fr. Rybyšár.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 13, dubna 1901. 1hl

přenice k 33-10—1300 žito k 11-60—1350, jedmena
k 960—1000 ovea k 660—7 00, proso k 9 40—1009
vikve k 11-80—1820, hrachu k 1800—2000, jáhly k
9:40—12-50, krap 16-50—44-40, bramborů k 4 20—-280,
jetelového semínka červeného k 70*00—86:00, jetelo
véhosomínka (inkarnát) k 88-00—104-0,mákuk 3140
olejky k 00:00—00:00, lněného semene k 20-00—29-50
100 kg. žitných otrub k 1200, pšenié. otrub k 12:00.
1 kg. másla k 228—240, 1 bg. sádla vepřového k
1-60—1'66, tvarohu k 0-28—0-82, 1 vejce 5 bh. Jedna
kopa okurek k 000—0:00, jeden hekt. cibule k 8-30
jedna kopa drobné zeleniny k 1-80—3-00

Listárna redakoo.

„, Některým pp. dopisovatelům. Zprávy, které

přijdou ně ve čtvrtek v poledne odkládáme všdy proaslo následající,
Police. Ano, poledním vlakem.
Do N. V. Zpráva jest již zastaralou; schůze se

konala jiš před 5 týdny a teprve nyní dostáráme ro
ferát. Litujem, že nedošel dříve,

Sbírejte upotřebené

poštovní známky všechzemía různých
druhů i ty nejjedno
dužší,ve prospěch chu

dých hochů, kteří se chtí věnovat stava kněžskému.
Za to každý dostane různé pěkné církevní pa
-mátky: růžence, medaile sv. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány bnďtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
genu (Vorariberg).

| Prodá se |

pěkné akaciové dříví
hodící se pro soustružníky a koláře.

———Bližší sděli administrace t. I. ——

Pro chudokrevnost, rhoumatiemus,
dnu, bledničku, lechyms, skrophulosu,
nemeci ženské atd.

výtečně osvědčené, modorně zařizoné, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, jodové, jehličnaté,
jakož e za odborného řísení lázeňského
ékaře MUDra.4. Peluňky pro nemocinervové

a míšní.
Půvabná krajina, suchá poloha, rozsáhlé

lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
slaurace a stanice poštovní i telegrafní.

Vzdálenostod nádražíJosefov-Jaroměř

pů hodin
„ Vozy na nádraží, spojení 8 Prahou

tyřike e denně.
Řiditelství lázní Velichovky.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi.
* svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužsbného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

věe alině v ohni zlacené a stříbřené začseručí
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
evnějí vyříditi Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

unovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučnje še tedy ksa
koupení a oprarě kalichů, monatrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské
chorvatské výstavě v Zábřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
sa vystavené varhany ua Národop. čoskoalovanské výst.
w braze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyzpam. na zemské Řulbarské výstavé v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k krajského soudu Da

Horách Kutných.

C. k. výs. V továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává iveškerýchza nejlepší
varhany uznanýchsoustavco
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj
ších a opravy a přestavb
varhan provede za nejmírnějšíci

dodmínek, šech uvšech S8oustav pro

harmonia kostely,školy a
salonyv nejlepšímprovedenís pě

. ká tiletou zárukou a za ceny mírné.
taképraraamerická harmonla (Gottage

Organe) jsou na skladě.
V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,

a byly tyto nu veškerých výstavách nejpředuějšími ce
nami vysnamenány.
Cenniky varhan a harmonii na požádání

zdarma a franko.

Křesíní listy
(ex ofo) 40 kusů za 680haléřů nabizí

Biskupská. knibtiskárna,



o17Hradec Králové
" "Jiřikova třída naproti kotela

M. „Merkur“ —

Idoporučuje svůj od 1.dubna
nově zařízený

V,Vacek,
závod

školkářský
v Pamět

níku
u Chlumce

nebizi pro zimni a jarní vyša
zování stromy ovocné vysoké
s krsky, sazenice pro živé

pem křovinyozdob.koniferyivoké stromy pro stromořadí,
pláňata ard, Statisíce sazenic
vzásobě. Levné ceny. Výborné
zboží. Poučnýcenník zdarma

eton zárukou v dokonslé jakosti.
Rozpočty sdarme.

KLOBOUKY
plstěné i vlněné v nejmodernějších
formách a barvách, panské, chla

| pecké i děcké pro jarní n letní
: období,

KLOBOUKY
slaměné nejjemnější 1 nejlevnější

v nejrozmanitějším provedení,

KLOBOUKY
it lodenové, zaručené jakosti, ručně

- vyráběné pro pány lesní, správce atd.

Čepice, domácí trepky (Mikado)

| má vždy v nejhojnějším výběru na skladě |

Jos. Dvořáček,
kloboučník

| v Hradci Králové pod podlonbím.;
o = ste

Pomalu sice, ale jistě stá

Jak 96 Časy mění, váme Beve všechsměrech
samostatnými, t. j. počínáme se obcházeti i bez
pašich „přítelíčků“. Tak příkladně ještě před málo
lety měli židovští obchodníci z Vídně a ze Lvova

"veškerý obcbod 8 kosami ve svých rukou a marně
by se byli našinci namáhali učiniti do této pri
vi'eje průlom. Až teprve „Družstvo Hospodář“
zasílatelský závod v Hustopečích u Hranic, učinilo

svým výborným zbožím zpamenitý tah contra fdeňa Lvov * zvítězilo na celé čáře svou všeobecně

za nejlepší uznacou kosou „Hospodář“, jíž nyní
obchodníci Šmabem zavádějí. Kdo dobroty její
dosad nezkusil, piš si o cenník.

- —— - TÍ

KA Zpzo pojindm PoookněZČE FrantišekVodehnal.VOČČHE

Nejlepší kola

(ThePremiergele (0.
Anglický způsob. Mnoho pochy. uznání.

Nejpřednější novinka,
Ceny bez konkurence.

Zástupce pro Pardubice
a okolí:

|

XAXAX XXKX

ší 28
Oltáře, kazatelny, a t, d.

nabízi

PranišJIL
závod řerbářský -a umělé truhlářství„ v Slatinanech.

Plávy, fotozraňe a rozpočty na požádání.

Vincenc Chomrák.

Byt k pronajmutí.
Z nkakommentoCine
byt nachází se v prvním patře, pozůstává ze tří
pokojů, arkýře, předsíně, kuchyně, spíže 8 příslu

10 minut. Tichý čistý dům; v přízemíbydlí pouze
jedna tichá rodina. Krajina lesoatá, zdravá.V místě
rozsáhlý koížecí park, přístapný. Celoroční nájemné
250 zl.; bez zahrady stojí byt pouze 200 zl. —
Bližší zpráva podá se v domě č, 21 v Slatinanecb.
Byt jest okamžitě k pronajmutí a odporočnje 8e

zvláště pro pp. pensisty.

Rovná klenba
dle patentu Blažkova

jost nejvýhodnější, jelikož jest levná při nej
větší nosnosti. neboť, jak úřední komisí zjištěno,
při zatížení 1 m* 68 metr. centy úplně zůatola
neporušenou. Zdí ee lebce a rychle od ruky bez
ramenátů. Cibly tyto nabízí a licenci k výrobě

jich dává

kruhová cihelna hraběte Františka Kinskýho
v Kosteloi nad Orlicí.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu jarní a letni.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křeslanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na spátky bez rrýšení čení

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,

(Zasláno).
Závod kobercový a všech předmětů

k zařízení bytů, hotelů atd.

Adolfa Novotného
v Týništi nad Orlicí

pracuje dále a oznamuje ctěnému P. T.
zákaznictvu, že svěřené zakázky s dosavádní
péčí a rychlostí vyřízeny budou,
Obzvláště se upozorňuje na levné

. zboží r partle.

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

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 otslubu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva. znamenám
ee v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
zubní technik .

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

bbbbbbiěbý

> jdan Kryšpín,
: 4 (J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I.,

č. 145 at.. Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím)Ždoporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k buha
tému figurálnímu provedení a
sice i be želešnými rámy, sí

děmi 4 vsazením.me -=
Vefkeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně. bezevší závaznosti

ku definitirní objednávce,

ORP“Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uznání. "jj
Založeno roku 1836.

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.12mezranin.

KOKOKOKOKOKAKOMMKX

Kondiční kancelář

opolku číšntků v Hradci Králové a okoli
Svatojánské náměstí v „Besedů“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.

bbbběběě

Správní výber.
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Josef Štěpán,

závod pozlacovačský v Pardabicích
„opravuje jalol i-nově staví

oltáře, kazatelny, všeho druhu sochy s veškaré
do oboru toho spadající prácev nejmodernějším

provedení a včenách velmi levných. '

W- FLAMÉ-u
Novinka pro pány na obleky v mod. barvě.

Motrzi 320. Haúplnýoblek3 metry.

Vzorek této Játkyjakoš 1 bohatý výběr moderních druhůna obleky, svrchníky a menělkory jen saročené jakosti a
. v mírnýchcenách te na požádáník nahlédnutífranko zašlou.

Pruní český zasilntelský závod

Ed. Doskočila v Chooni.

P
Oltáře,sochyaj.

| Vo vkneném a levném provedení í

přesně dle předpisů církevních v každémsloku
odporačuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Syohrově (Ďechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
.. hlédnatí franko zalleme.

Nejlepšíodporučení| | Plánya rospočtyseněčlují.
Provedeno -ke 800 oltářů.

Ochrannáznámka: kotva 4
LINIMENT. CAP8.COMP.)

z Riehiravy ldkáray vPraze

a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

Při kupovánípegi oblíbenéhodomácího tředka přijmi jen pů
vodníláhve v krabicí sodhrannou
známkou „kotvou“ z Aloktrovylékárny,
i budeš míti jistotu, žes obdržel pří

pravek původní.
/ X Richtrova lékárna

u zlatého lva
K A v Praze, [. Eliščina třída 5. JM A

UDAELURTNjejn“

JAN KALIS

POX

LUDVÍK NEJEDLÍ,

w Novém Bydžově
dříve v Hradol Králové

So poračnje svůj atelier k provedení všechdekorativních

malef kostelů9
při trvanlivé malířské technice.

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

: Návrhy ve slohu stavby kostela se na po
„žádání ochotně vypracují a rozpočty předloží.

XI

vw We Učněe
z řádné rodiny, za výhodných podmínek

přijme

- Antonín Nádvorník,
civilní a vojenský krejčí v Hradci Králové.

TPP EL A D00 Eopohoděnd bno TÍ PVDNOJ

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná frma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Roškudiy, faráře ve Výprachticích)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.

ši Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázka
s se na pošádání franko zašlou.

ooěvíj:ráněubráejěrnntdtddeměuHDVEDDně
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Ped gvbpěvěadunddo0 BO D OLOL PAOD

-Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Paco (Krkonoše)
doporučuje se ku sho.ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění cirkevuíhoj Léžzhoto
vaje sochy světců ze dřeva | « kamene. — Ntarší
práci, uměleckou-cena mající, bedlivě opravaje,
pozlacaje s polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za fádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úcten veškerou .
Antonín Sucharda. .

—

Lhutai rok,nebzahotovéne6%,srážkouI3áě

sObnladovozfranko.

m-—

z[xopouUjedoriouÁz0upouj02j40

Továrna na
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Úeská největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy

RUDOLF PAJKR 4 SPOL.
v Hradci Králové.

Filiálnísklady: Praha, Spálenáulice č. 25; vBraé, Rennergeseeč. 16; veVlámi IX. Harmoaiegeme8.
IB Nlustrovanéoennikyfranko azdarma.<

entM
TIKET

|výbavy nověstám.
u Hradol Kralové, Malénáměstíč. 1:7. Ceny mírné.

vedle záložay. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

(dřívekopal ú spol.)
Hradec Králové, velké náměstí.

Veškeré potřeby pro krejčí a švadlony. Hejsý výběr elegantních slunečníků. Velký sklad čněrovaček, blůzek a zástěr.
Ceny nejlevnější.

==- „EJ = E.
CO et | Bez konkurence. |jižiáě

PAMZaloženo r. 1897.

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.

O I ITOUTSLE
školní */, 3/4, */» výbornése smyčcom v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 16,
20—80 +1. Violy, čela,basy, citery, flétny, klarinety a t. d. velice levné; na př.:
koncertní citera v pouzdře od 7 zi., flétna z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. ra

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a ce
v Hradoi Králové

av.-Janské náměstí č, 77.)

GB

MEhědm

JIC"

VA

dc

ání PT

MB8

Meta) 12 sl., klarinet z gronadil. dřeva 14 klapek Fis brejie z nov. stříbra 19 zl, pouzdro Z doporučuje ctinámu obecenstvu hojně zásoben

n < na housleod 1:90zl, smyčceod 46 kr. do 16 zl. pan sklnd Konot zlatých,ot i prorýc

K Bebuy pro obecní úřady, hasičské a pomoconské trubky. MSJ | či SEasvéhoačínskéhostříbra,osdobnéstola
9 = nádobí, veřkerézlaté a stříbrná hodinky první
s? Výtečné struny. MSN|| jakosti:dále pendlovéhodinya bodíkyrůzných
a Veš druhů se zárukou 1—3roků za ceny levnější

Ba) | Připomínám, že zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje (OSN než všude jinde.
jaa | jskosti nejlepší, přesněladěné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pocbvalnýchuznání (Wiské Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
2 po ruce. Objednávky| správky přesně 4 rychle. SŠ || o p žnačeno. 4 aoterají,14á
pb . "a právky ce přijímají a levně shotovají,

4 Jan Čermák v Hradci Králové, zá "RW=Všezelovnéceny."V
*ž velké náměstí čis, 135. 0 Staré skvosty se kupují a vyměňují.P D2 820 (BEBE s)í6PO AVJAM,| ojlevnějšíceny. OAK
První královéhradecká továrna nábytku — x — Stavební truhlářství.

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
pRB*Niustrované cenníky, rozpočty a nákresy na požádánífranko. |

| Specielní závod klatovským prádlem. Tovární sklad bílého zboží.

Prádlo pro pány i dámyve velkémvýběru,výbavy pro nevěsty vlastnívýroby,
| kněžské kolárky aid.odporučuje

Stanislav Jirásek v Hradci Králové.
bdndG7000ODněud

1 jarnímuose JRTÁOKyo
a bohatěásobenýskladtu-modní A né a pány látlzy. i“ i cizozemských v Hradci ov Hedvábné látkyc
|; . na vciké podbíní číslo 146. zaručenéjakosti,ě* novotinek. |Hedvábné šály a šátky.

Ť Anglickéčistoviněné.Slunníky. Deštníky. (Praneomnskéhadi:Homespons; Ceny levné. Růxnédrahyvlněnýchlátsk *
šaty od zl. 7-20. Vzorky a objednávky zasílají se vyplacené. počínaješaty od sl. 126.

©0000000000000000000000000000000000000000000000000
Hajíteí « vydavatelPolitické družstvo takové v liradei Král. — Zodp. redaktor Alols M. Vobejda-Prosedský. — Tiskem bisk. knihtiskárny v HradoiKrál



Práce našeho rolnictva.
Chceme-li si učiniti pojem, jakon práci

koná rolnictvo do roka, musíme si prohléd
noati blíže číselné doklady o rozměru ročně
u nás obdělané půdy a výsledek žní. Práce
rolníka se základem celé výroby všeho národa.
Roloik totiž opatřaje národu potraviny. Bez
práce a námahy rolníka by ostatní výrobní
stavy, řemeslníci, dělníci, továrníci a obchod
níci nemohli konati práce avého oboru.

Když byli učencové v prvých počátelch
kultury nebyla práce rolnická a řemeslnická
od sebe tak rozloučena, řemesla počala 80 58
mostatně vyvinovati aei v 10tém století.

Na příklad farmáři v Americe neb na
Sibiři, kteří jsou oa sta mil vzdálení od mě
esta jsou nuceni mnohé potřeby životní sami
sobě urobiti, které jinde dělá řemeslník, Bě
hem času se práce třídila, výrobní stavy rol
nictva, řemeslnictva a kupectva se vyvíjela a
tak máme společnost lidskou nyní složenou
z různých tříd a povolání, kde živobytí jed
noho závisí od živobytí drobého. A tu máme
všeobecnou zkašenost, že nemá li rolník, jsou-li
špatné žně, nemají i drazí, máme pak bídu
všichni. Základem tedy národního příjma roč
ního jsou rolníkovy žně. Od nich pak zavisí
dobré časy v továrnách, řemeslnických dílnách
a kupeckých obchodech. Podivejme se tedy
na práci nněeho rolnictva. Máme poslední
čísla z roku 1898. V celém Rakousku bylo
oseto a obděláno bektarů půdy: pšenici
1,066.939, žitem 1,831.376, ječmenem 1,167.944,
ovsem 1,901.170, zremáky 1,181.098. Osevní
tato plocha se každého roku mění ale ne
valně. Zajisté se poučíme, že největší onavní
plochu v Rakouska maji oves ažito, pšeničné
půdy máme tady poměrně málo.

Co se týče osevní plochy zemí českých
máme z r. 1898 následající čísla. Dle toho
bylo oseto a obděláno hektarů:

v Čechách — na Moravě va Slezska

pšenicí | 2,272.95 909.02 148.99
žitem 5,105.42 2,261.65 |- 470.11
ječmenem 4,056.82 1,752.60 193 22
ovsem 4,837 86 2,078.54 591.43
zemáky | 3,476.68 2,064 66 394.05

Nejsilnější procento osevní půdy má tedy
v Čechách a na Moravě žito, ve Slezsku oves,
nejslabší pak věude pšenice, která vyžaduje
všude dobrou, těžkou a teplou půdu.

Proto se výsev pšenice obmezuje, na
kraje úrodné a požehnané. Zajisté nám také
bije do očí silné procento obdělané půdy za
máky, chlebem to chudiny. Bylo by zajímavo
stopovati, jak obdělaná půda zemáků u nás
roste v procentu, jest toj měřítkemsociálního
blahobytu nebo bídy. Vizme nyní mnoho-li
rolnictvo na této obdělané ploše zpracované
půdy sklidilo.

Sklizeno bylo v celém Rakousku metráků:
pšenice 12,761.551 13,662.320

žita 20,264 226 21,636.785
ječmene 18,822.400 16,927.376
ovea 18,691.326 ?

Zde máme přibližný odhad sklizně celého
Rakouska. Oba ročaíky byly dosti obstojné.
R. 1897 byla sklizeň skorem o čtvrtinu menší,
na mnoha místech byla ještě chudší. Bude
zajistá čtenáře naše zajímati, pakli jim podáme
obraz některé sklizně polofch plodin zemí
českých. Vyjmenujeme jen hlavní plodiny, menší
sklizně vynecháme z toho důvodu, abychom čte
náře naše netrápili přílišným počtem číslic.

R. 1898bylo eklizeno metráků:
v Čechách | na Moravě| ve Slezsku

pšenice 3,566.932 1,238.196 168.608
žita 6,822 688 2,418.638 486.415
ječmene 6,383 914 1,763.883 348.562
ovsa 5,8656.364 1,830.573 629.140
zemáků 28,746.400 16,582.185© 4619.079
cukrov, 32,663.680 11683678 691.676

Jak se samo sebou rozumí máme zde ten
přibližný odhad, jelikož na podrobno se sklizeň
ve skutečnosti vyšetřiti nedá. Máme však zde
alespoň obraz práce našeho rolnictva. Snad
asi pátý díl sklizně bude patřiti velkostatká
řám a čtyři pětiny ostatnímu menšímu rol
nictvu.

A přece vše to, co rolnictro naše ročně
nyní eklidí daleko již nevystačaje na výživu
lidu neustále se množícího, my dnes vyvážíme
ze zemědělských plodin hlavně do Německa
ječmen a slad a ostatních plodin ještě kupu
jeme a to hlavně z Maďarie. Rakousko platí
Maďarům ročně přes 400 milionů koran za
odebranon od nich mouka, obilí, zemědělské
plodiny, maso a dobytek! Jak se časy změ
pily! Na příklad r. 1891 jeme z Rakouska
prodali za hranice7,096.699 metráků vlastního
obilí a proti tomu jsme koupili z ciziny obilí

cizího jen 1,017.600 metráků. Za to r. 1897
když jeme měli špatnou eklizeň koupili jsme
cizího obilí 6,780 131 metráků. R. 1891 stržili
rolníci Rakouska za své do ciziny prodané
obilí 80,594,949 zl. a r. 1897 byli jsme nuceni
vydati cizině za obilí koupené 40,186270 zl.
R. 1899 koupili jsme z ciziny 2,960.679 me
tráků obilí, za které jsme zaplatili 16,658.121
zl. A ktomu ještě přijde jak jsme již pravili

našepoh ceví zaodkoupenéplodinyzUher.1886 jsme zaplatili Maďarům za obilí,
mouku a zemědělské plodiny od nich koupené
98,366.000 zl., r. 1896 jeme platili jim již
182,264.000zl. a nyní dostoupl prodej Maďarů
nám za plodiny jak již řečeno přes 400 mili
onů koran. Bude-li dále obyvatelstvo se mno
žiti, jako dosud, že ho přibude za 10 let
okrouhle o 8 procent, budeme nocení více a
více plodin na výživu lidu kupovati z ciziny.
Bylo by jen žádoneno, aby rolnictvo také
došlo za svou námahu řádné odměny, to jest,
aby stržilo za zklizené obilí takovou cenu,
aby polní hospodářství mohlo každému země
dělci poskytovati slušnou existenci. Než tomu
není tak. Ceny obilí sice od r. 1897 trochu
stouply, ale nedosáhly © oné výše, aby
mohlo rolnictvo si libovati, že polní hospo
dářství dnes dobře vynáší. Jak známo klesly
ceny obilí nejhlouběji r. 1895. Porovnejme
tyto ceny.

Na vídeňské plodinové burse platilo se
za jeden metrák:

r. 1865 r. 1895

pšenice 9 zl. 7 zl. 40 kr.
žita 7 zl. 10 kr. 3 zl. 47 kr.

Kdyby si někdo dal práci může si vypo
čítati, mnoho li rolnictvo ztrácí na příjmech
při cenách obilí r. 1895 oproti cenám obiloím
z r. 1885 a přece daně, dluhy, úroky a životní
potřeby nenstále stoupají, chasa a dělnictvo
žadá větší mzdu.

R. 1897 kdy jsme měli špatnou sklizeň
ceny obilí stouply 4 sice pšenice na 10 zl.
80 kr. a r. 1898 v květnu platila dokonce
15 zi, 47 kr, nyní ovšem máme opět ceny
nižší. Rolnictvo v Německu prosadilo vyšší
ochranné obilní clo pro obchodní smlouvy na
r. 1903 aby zuchránilo ovoce své práce a obi
Jní ceny zůstaly na výši. Po té naše vláda
bude nucena činiti podobně.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 20. dubna 1901. 1hl.

přenice K 132-80—13:60 žito K 11:80—12:80, jedmena
K 920—1020 oves K 5 90—9 60, proso K 9:00—1000
vikve K 9:60—1300, hrachu K 17-50—1950, jéhly K
1000 kraop K 16'50—44:00, bramborá K %40—840,
jetelového semínka červeného K 60'00—8400, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00-(0—00 00, máku K 40:00
olejky K 00:00—00:00, lněného semene K 19*00—24:00
100 kg. kitných otrab K 12-50, pšenič. otrab K 1200.
1 kg. másla K 2-16—2-52, 1 kg. sádla vepřového K
U60—1-76, tvarohu k 0-84—0-832, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—0'00, jeden hekt. cibule K 4-20
jedna kopa drobné zeleniny K 1-80—2*50.

(Zaeláno.)
Proti kořalečnímu moru.

(Vyňato a větší stati, uveřejněné v č. 25. óasopisa Narodníe
Noviny v Turč. 8r. Martině.)

Otevřenýlist důst. bratřímkněžím aučitelům.
Vynalézavost lidská napomáhá a usnadňuje

člověku dosáhnouti žádané cíle. Kněžstvo naše vy
tio až za cíl: ku stříslivosti přivésti dobrý a ná
božný lid česko slovanský a osvoboditi ho od krě
mářů. Cíle tohoto nelze jinak dosáhnouti, leda
odnančíme Ji ho navštěrovati krčmu ; ale mnsíme mu
nahradit! požitky krómové něčím, co je zdravé i pří
jemné a snadno mu přístupné i dosažitelné A foto
néco jsou šumivé limonád,vé — malinové bonbony.
Ja jich užívám pár roků a s dobrým svědomím

ogpornčují je každému. Pohár 34—4decil. výtečného nápoje z bonbonku takého stojí 2 kr., píši:

dva krojcary. Šumivé vonbony tyto vytiakly z užívání pálené nápoje v továrnách, dílnách, v kance
lářích ve Francii a Německusvojí lácí a výbornými
účinky, neboť hasí příjemně žízeň, podporují zdraví,
napomáhajíce stolici a nahrazují drabé lihoviny.
Uživání těchto bonbonů odvede, slině doufám,
lé náš od piti kořalky. V tomto očekávání odpo
ručoji drahým bratřím, aby u lidu svého s tímto
Božím darem učinilipokusy. Dejte si předně do

* nésti cenník o těchto bonbonech, z kterého se ob
šírněji o nich poučíte; žádejte ho na p. Maršne
rovi z Praky, Ferdinandova tř. č. 853 za druhé

porubosajto úd svůj, aby si opatřil čerpáky, náobky dřevěné, které by s sebou nosil, aby tak
všady, vůbec v každém zaměstnání lidském kde
přijde k rodě, příjemný, chutný nápoj připravití
si mohl. Bonbon do vody puštěný za 1-1 minuty
se rozpustí, čistým náčiním proutkem se sa
míchá, a šamívo s milým požitkem ao vyplje.

„Na zdraví“.

Rom. Zaymus,
farář v Bytělci na Slovensku.

Zrnka pravdy.
Nevděčníci jvon to, kteří často nejhlasitěji stě

tují si do nevděkn.
+“

Ve štěstí práce je zábavou, v neštěstí útěchou.

Kdo nemiluje lidi, nemá se odražovati je pos
zovati.

* L„

Bouře pravila kdye: Znám svět, nebo jej roz
škubávám. | vece mráz: Znám ovět blíže, nebo jej
utlačají, A slunce se ponamálo: Mnohem lépe znám
svět, nebo jej obšťastňuji. Carmen Silva.

Žerty a vtipy.
Soudce: „Proč jste neodevzdal nalezenou tobolka

hned na policii?“ — Obžalovaný: „Bylo již pozdě
večer.“ — Soudce: „A druhý den ráno?“ — Obžalo
vaný: „To už v ní, prosím, nic nebylo.“

. . +
. Hejtman: „Vojáci! Zejtra přijde pan generál na

cvičení; nic se ho však nelekejte. Generál je člověk
jako my, jenom že má červené kalhoty.“

. +.
4

Profesor: „Dle čeho byste rozeznal mosaz od
zlata?“ —-Žák: „Došel bych do zastavárny a nač by
mn tam půjčili, to by bylo zluto.“

Dekorační malíř a poszlacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. En.

Staré náměstí čís. 72.
doporačuje se P. T. dachovenstvn 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 podobizea,

za jichž správné provedení se ručí.
-| Oeny co nejmírnějií.

Plán na malby kostelů vypracuji na
požádání ve všech slozích = přiloše

nými rozpočty.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
za vystavené varhany na Národop. časkoslovanské výst.
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vysnam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského Boudu na

. Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(saloženo r. 1869)

vyrábí a dodává nenět
k varhany zmanýchsoustárco

"LA uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

NAKNNKNNNRNRNRKNNKRINNNU
NKRRNNNNRNINNNNNNU

ších a opravy a přestavbvarhan provede za nejmírnější
dodmínek,

všech soustav pro
harmonia kostely,školy a

— E salony v nejlepšímprovedení8 pě
= tiletou zárukou s za ceny mírné.

taképrováamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysnamonány.
Cenníky varhan a harmonií na požádání

zdarma a franko.

aby Jodedk 98 Prý Dodopot pdornýbd onhnjZNOKě0)výněnpvDNT opSpedon)

Ignáce Neškudla syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách
(bratr P, J. Noškudly, (aráře ve Yýprachticich)

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

výrobní závod
Avšech kostelních paramentů.
M Ceníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
i se na požádání franko zašlou.

pu-STELLVULSPNE:

E000DN98Pdru

pohon r n 0 ka E8 E Eob PE BEL et



X Stavební truhlářství.

Prvni výroba

věžních

Jhodině
v Čáslavi

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 na splátky; cena

Jevná, jakost výborná. 9

WE-Světoznáméfl
klatovské karafiáty

19 druhů K 4. 25 drabů K 8. 100 druhů K 20 a 100 mí
chanýchK 1v. Welkokvěté anglické pelargonie
krásné odrady 8 poupaty 12 druhů K'4. velkorostlé
ušlechtilé růže 1 až 1'/, m. vysoké, v Jibovolných
druzích. 12 drubů K 11, 12 kusů 1 m. vysokých K 8.
Fuchsie 8 plnými květy 1 kus 10 h, pěkné vanilkové
pruty po 16 h, hrncové růže po 40h, jiřiny po 20 hnabízíJOSEF VOZKA,

zahradník v Klatovech.

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 zvlášté 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 spůtky bor zvýšení cenl

V.
Rovná klenba

dle patentu Blažkova

jest nejvýhodnější, jelikož jest lerná při mej
větší nosnosti. neboť, jak úřední komisl zjištěno,
při zatížení 1 m* 68 metr. centy úplně zůstala
neporušenou. Zdí ee lebce a rychle od ruky bez
ramenátů. Cihly tyto nabízí a licenci k výrobě

jich dává

kruhová cihelna hraběte Františka Kinskýho
v Kostelci nad Orlicí.

Podepsaný František ©Benoni, řezník
v Hradci Králové, prohlašuji obviňování uči
něná před panem starostou JUDr. Frant.
Ulrichem a panem měst. radou Jos. Pilnáčkem,
ohledně p. Jos. Řeháka, městského zvěrolé
kaře v Hradci Králové, za nepravdivá, lituji
toho a odvolávám je, jak jsem také před
soudem učinil.

V Hradci Král., dne 22. dubna 1901.
František Benoni,

řezoík,

Prodá se

pěkné akaciové dříví
hodící se pro soustružníky a koláře.

0000006
Veškeré práce s odboru maleb umě

lecko-průmyslových provádí ne s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní zoalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůží.

Pp“ Práce a objednávky"P
příjímá pro mon malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle bisk, residence.

Jan Kryšpin,
> (J.Syvalterůvsynovec,ná

|SK JÍ | odbornýuměleckýzárodK .
ZEN malbuoken kostolnichZU Iu PRAHA-I.,

č. 145 st, Malé Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím)doporučuie 8e

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se šelešnými rámy, st

těmi 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bexplatné, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

- Neačetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."ij
Založeno roku 1836.

Zástapce proHradec »

PABna buFrantiše ehnal.(se

Nejlepší kola
8 osvědčenou známkou:

The Premier Úzole(0.
způsob.Mnohopochv.uzzází.|

Nejpřednější novinka.
Ceny bez konkurence.

sB6 -+m

„BU
TILECoe

TE

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

mezsanin.

Kondiční kancelář

spolku číšníků v Hradci Králové a okolí
Svatojánské náměstí v „Besodě“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

plstěné i vlněné v nejmodernějších
formách a barvách, panské, chla- (
pecké i děcké pro jarní a letní (k

období,

KLOBOUKY ř
| slaměné nejjemnější i nejlevnější|
| V nejrozmanitějším provedení,

KLOBOUKY
lodenové, zaručené jakosti, ručně
vyráběné pro pány lesní, správce atd.

Čepice, domácí trepky (Mikado)

má vědy v oejhojnějším výběru na skladě

Jos. Dvořáček,
kloboučník

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

Františe DOL
závod řezbářský a umělé truhlářstvív Šlatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Vyznamenén na výstavě v Hradci Kr.
r. 1804 zlatou medaili a diplomem.

Amělésuby
podle nejnovějšího amerického apůsobu vy
rábím a konám voškeré práce v obor ten

boletých akušeností,ruče za nejlepší obsluby.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje 8e do
vzácně přízně ctěného obecenstva, snamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
subní technik

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

ag>Fivo z

Slavnostní, svatební a přilešitoniné hostiny upravuje a obstarávák největší spokojenosti, ve kterážto příčině těší se bojnému, lichotivému
usnání P. T pp“. bostí a Irahy i z kraje.

Václav Vacek, majitel.

u Choděrů
v Praze, Ferdinandova třida.
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A Odbornývolkozávodpro malbu 4

6) chrámových © 9)
BD Umělecký ústav pro malba na skle. |Š

B. Škarda, Brno.
d Okna chrámová každé
My ho slohu i provedení

"s saračením práce nej
modernějším poža

"davkům vyhovující.

PAC
A

DELE

Ochranná známka: kotva

LINIMENT. CAPO.COMF.
z Rlehiravy Itkáray vPraze

uznává BS všeobecně za rad, bo
lesti utišující mazání; za 80 h.,kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

Při kupování tohoto všude oblíbeného
domácího prostředku příjmi jen pů
vodní láhve v krabici s ochrannou
známkou „kotvou“ z Riohtrovylékárny,
i budeš míti jistotu, os obdrželpří

pravek pův =
Richtrova lékárna

u zlatého lva
AÍ v Praze, I. Eliščina třída 5. JŘ

možno blahopřáti, která
z ohledů zdravotních a

nou chuť Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy
(pravá jen ve známém pů
vodním balení) používá,

Provolání.
Katolická národní jednota v Černilově

pořádá ku přečetným přáním i letošního roku

společnou Velikou pouť
na posvátná a památná místa do
Prahy a na sv. Horu u Příbramí.

Bude to pouťmilostivého léta letošního,
při níž účastnici vyplní podmínky k dosažení
odpustků plnomocných roku jubilejního —
přijmou svátost pokání a společně přistoupí
ke stolu Páně.

Předběžný pořádek pouti:
V sobotu dne 8. června v 8 hod. ráno

vyjedeme zvláštním vlakem z Hradce Králové.
Poutníci mohou přistupovati i na stanicích za
Hradcem Králové, kdež pak pro ně vlak za
staví. Lístek i s příspěvkem na společná vy
dání stojí až do Příbrami 3 zl. 50 kr., pro
děti 2 zl. 40 kr. Lístky ze stanic bližších Praze
budou poměrně levnější. O ubytování dobro
tivostí zvláštních příznivců bude postaráno.

Návrat bude v pondělí dne 10. června
o 8, hod. večer do Hradce Králové.

Podrobný program obdrží každý účastník
pouti s lístkem jízdním v čas.

Přihlášky dějí se zasláním obnosu za jízdu
nejdéle do 20. května. — Později při nejlepší
vůli nelze nikoho ve vlak poutní přijati. (Mi
nulého roku velký počet nemohl již býti
přiiat) Spolky zúčastní se s odznaky.

Prosíme uctivě veledůstojné duchovní

Správy (i předsednictva spolková) o dobrotivéohlášení této pouti a laskavé spolupůsobení:
zúčastnění se u pořádání pouti osobně i ve
přijímání přihlášek.

Dotazy ochotně zodpoví a čeho třeba
sprostředkuje
katolický farní úřad v Černilově

dne 22. dubna r. 1g0r.

JA VOONAR
obchodní a umělecký zahradník

v Pouchově u Hradce Králové

doporučuje své velké zásoby květin pro
zahradu jakož i ku pěstování v pokoji.

Ceny mírné, obsluha přesná.

Cenník na lask, požádání franko.

Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaile d' 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

J. U. C. dos. Tomášek,
továrna na spracováníovoce,penakoňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a na

bízí: Koňak, slivovici, borovička, jeřabínku. ponše
a romy, nejjemnější likéry a čampaňaké víno.

Též v Berlímě obdrželarma t. r.
diplom zlaté medaille.



Ludvík Knepr
w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle aálolny.

ITáby tek.
Výrobky dokonalé.

| Pohovky. Celé garnitury,

Byt k pronajmutí,
Zdravý, světlý byt s pěknou a velkou zahradou
jest k pronajmutív Slatimanech u Chrudimi;
byt nachází se v prvním patře, pozůstává ze tří
pokojů, arkýře, předsíně, kuchyně, spíše 8 příslu
čenstvím. Krásná vyhlídka; vzdálenost nádraší asi
10 minut. Tichý čistý dům; v přízemí bydlí pouze
jedna tichá rodina. Krajina lesnatá, zdravá. V místě
rozeáhlý knížecí park, přístupný. Celoroční nájemné
250 ul.; bez zahrady stojí byt pouze 200 zl —
Bližší zpráva podá ee v domě č. 21 v Slatinanech.
Byt jest okamžitě k pronajmutí a odporučuje se

zvláště pro pp. pensisty.V o
RENTULAOLLŮ

OL

wg-Velký výběr "Us
zlatých a stříbrných skvostů, svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho

lné výbavy
Ceny mírné.

Opony (draperie).

Úp

Záclony. Žíněnky.

Velectěnému duchovenstvu
dopornčaje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

věealiněvohnizincenéa stříbřenészěseračí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednárky„no nejlevněji vyřídit. Platiti možno táž ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou te jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské MI
losti. 8 závod můj může se vykásati četnými pocaval
vými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se te kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, ro viářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, avicnů, A, schránek na Nejsvé

tějií, patenek atd. co nejvíce.

druhu doporučuje v nejkrásnějším prove- onaRaARAM
dení a levných cenách se zárukou :JAN KALIS| | 50004/Štěpán

hodinář a zlatník v Rychnově n. K.| Jarnínovinka p ;

přísešný znaleo o. k. okresního soudu. naobiány P ho závod
Obrázkové cenníky na požádání zašlo. vzorua berev. pozlacovačský

VY Metr zl. 3:90,| $ v Pardubicíchv acek, na oblek 310 m. za 12zl. < uje —
závod C. k. státní meďsilí vyznamenané Vzorek této Játky jakož 9pro0

školkářeký : i bohatý výběrmoderních jakoď 4 nové staví
v Pamět- první moravská vyrobá věžních hodin druhůnaobleky,svrchníky Itáře, kazatel

níku Kmně ov 8 Aoržce| všehodrahosochy" akos

nebiztpro o em ey: FŘ. MORAVUSA v BRNĚ, Velké nám. č. 8 to na požádáník nahléd- a veškeré do oboru

zování stromy ovocnévysoké vyrábí a dodává nutí fránko zašlou. toho spadající práce» kraky, sazenice pro živ čžové hodin kostely, školy, radnice atd.a dloh Pruní český zaslíla- v nejmodernějším

kůsony rouromořed MomO9 jetouzárakou+dokonaléjako dně k omoýehlá Statisí i Rox za . , .
PAE lovaácenyVýborné a Ed. Doskočilazboží.Poučnýcenníkzdarma, v Chocni. vUYvVUUWwWe

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 kos

v Sychrově (Čechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plánya rospočtyse neúčtuji.
Provedeno ke 300 oltářů.

Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v Nové Pace(Krkonoše)
doporučuje se ku sho.orení oltářů, Božích brobů

a veškerých potřeb umění církovního; též zhotovuje sochy světců ze dřeva | a kamene. — Starší
práci, aměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nmejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

Pro memoria.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, polovoskové, bladké i 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, rovnéž i Jeho Svatostí papežem Lvema XIEEK. vyznamenaná firma:

Er. Sezernský,
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 drubů leštidel a mazadel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a bospodařatví. Továrna na
prac .nvdls a krystalovanou sodu, Raffinerie miner. olejův Mladé Boleslavi.PHA HAS190031EFI00PvH©Jydoj/om4108-O2rAw

KHAHH
Solidní obsluhou

vždy osvědčený a ohvalně známý

Za laskavou přízeň prosí v úotě nejhlubšíAmma E. ELorová.
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čo 17.|4 311 V Hradci Králové, dne 26. dubna 1901.
Jmserty se počítají levně.

Obnovavychásív pátekv poledne.| Ročmk VIL

Mozek.

„Má úcta pane rado“, povídá sklepník.
„Servns“, odpovídá pan rada a dokládá: „Co
pak does máta?“ „Moreček pane rado, čerstvý,
Šetřili jeme ho pro pana radu.“ „Tak ted“
mozeček“ — poručil si pan rada. Bylť, jak
Patroo mozeček nejoblibenějšíto jídlem pana
rady. Ale páni bratří, čili denní hosté z toho
bostince se usmívali. Uměl prý kdosi v ku
chyni mozeček taky falešný z hovězího masa
dělati a pan rada neuměl prý mozek od ho
věziny rozeznati. Nevím co na tom pravdy,
ale dvě věci vím. Předně, že znám skutečně
člověka — muže, který se mi chlubil, že umí
z hovězího masa dělat mozeček, že to lak
lehko nikdo nerozezuá, A za druhé vím, že
jsou lidé, kteří nedovedou rozeznati mozek od
duše a pletou tyto dvě přerozdílné věci do
hromady tak, že brzo mozek je jim duší,
anebo duše mozkem.

Je to veliký blod nevěreckých professorů
s doktorů i „doktorů.“

Že duše a mozek jsou dvě od 8ebe rozličné
věci, lehko se každý přesvědčí, kdo chce o
sobě přemýšleti.

Mozek cizí na talíři není jistě mon duší.
K poznání této pravdy není tuším veliké fi
Josofie zapotřebí. To dobře vím a cítím. Můj
mozek není sice na talíři, je v mé lebce, v mé
blavě, ale přece dobře vím a cítím, ža je mo
zek hmota v mé hlavě, ale já že nejsem ten
mozek, takže, když si myslím a představuju
mozek, ještě něco zbývá, totiž to „já“, a to
je právě ta má duše. Mozek je hmota, mrtvá
bmota, duše je pak myslící, živá bytost, —
duch. Že však lidé nemohou mozek od duše
rozeznati, to pochůzí z toho, že ačkoliv, lidská
duše jest doch, není člověk — jak malé děti
z katechismu vědí, — pouhý doch,to jest jen
duch, nýbrž že dach lidský a jeho tělo, tudíž
i jeho mozekjsou tajůplným způsobem v jedno
eloučeny a na sebe vliv mají.

Povídám tajůplným způsobem. Všecko ko
lem nás jest tajemstvím, ale my sami sobě
jsme největším tajemstvím. Duše jest, o sobě
ví, myslí, ale jak se to dělá, aby člověk my
alil, co to jest ta myšlénka, kd * loví? A
jestliže tedy i myšlénka tajemstvím jest, což
divu, že i sama duše, ba i to spojení duše
s tělem tajemstvím jest.

To nás tedy nesmí zarážet. isto pak, že
duše myslí pomocí mozko tím způsobem, že
Ji mozek přivádí z toho všeho, co kolem nás
jest, představy — obrazy, duše však že na
základě jejich činí úsudky, myslí. Pracuje-li
mozek správně, dodává-li duši správné před
stavy, pracuje i duše správně. Předvádí li
však mozek duši obrazy nesprávné, přeludy,
soudí duše podle těch přeludů, ale ovšem ne
eprávně, člověk blázní. Jakmile se však mozek
uzdraví a správně pracuje, ihneď také duše
správně pracaje.

Ovšem i to se mnsí připustiti, že jisté
vlastnosti mozku dávají duši možnost, aby
bystřeji soudila, pracovala a říká 80, že ten

ověk má „dobrou hlavu“, nadání. — Přes
to vše však nikdo rozumný nebude myslit,
že konsek hmoty, která je zcela podobná té,
kterou pan rada rád požíval, osobě ví, myslí.
— I to je pravda, če když mozek jest poru
šen, duše tak málo pracuje, že člověk ani o
sobě neví, ale jako to, že o sobě víme, jest
tajemstvím, tak i to, že ve enu nebo v nemoci
o sobě nevíme, jest tajemstvím.

Když pak pozorojeme, že duše má v gobě
Pojmy, n. p. co je zlé a dobré, právo a bez

ráví, tím méně budeme moci říci, že ta
mota, která 8e mozek jmenuje, ten zákon

slého a dobrého, práva a bezpráví v sobě má.

A jen ještě podotýkáme. že duše, tenBobu podobný duch, jsouc v těle, jest jakoby
v poutech a okovech, a že od těla oddělená
dokonalejším způsobem bude dostávati před
stavy, aby mohla mysleti.

Tolik aspoň o této tajůplné, ale předů
ležité věci měl by věděti každý člověk, ale
především ten, kdo o ní chce mluviti. Ten
pan rada neuměl prý rozeznati mozek od ho
věziny. Zdá se mi, že v podobném osadu jsou,
kteří chtěli lidem namluviti, že, čím větší
mozek, tím více a to lepšího myšlení. Náho
dou má vůl větší mozek než člověk, takže se
zde skutečně taky něco dohromady plete s ho
vězinou, jenže to je o mnoho brabší omyl,
než ten tobo pana rady, jelikož zde se nero
zeznává od hověziny — duše. Stalo se, že
v jedné vesnici byla schůze lidu, a řečník
„sociál“ vykládal lidem o mozku a pletl ho
dohromady 8 duší. Povstala pak hádka tak
veliká, že jeden křesťan milému socialistovi
řekl, že je vůl. To socialista urazilo a žalo
val. Pan soudce chtěl křesťana odsouditi a
pravil — nahlédnuv do seznamu slov, která
v té krajině jsou urážkou neb nadávkou —
že říci někomu „vůl“ jest urážkou. Křesťan
se bránil a vypravoval, jak je tam na té schůzi
socialista ze tmy vyváděl a tvrdil, čím větší
mozek, tím lepší myšlení. „A tak já — po
níženě prosím — jsem vylezl z té tmy, v která
mne prý až posud farář držel, a když jsem
ta uesemírnou moudrost toho pana řečníka
slyšel a oa svého vola doma v chalupě 8 jeho
velikánskou hlavou si vzpomněl, jinak jsem ne
soudil, než že ten pan mudrc jest jistojistě
vůl. Pan soudce změnil svůj rozsudek a řekl
panu socialistovi, že si ten název vola tou
řečí zcela spravedlivě zasloužil. Ale napadá
mi jiná myšlénka, zlá, velice zlá, černá, kle«

rikální. „Čo pak dnes máte“? —tázal se ten
pan rada. Mozeček čerstvý, šetřili jsme ho
pro pana radu. — A tak — či vlastně jen
podobně,a tudíž trochu jinak—to bývávna
šich bospodách s jiným mozkem. Mozek —
jak jsme dle pravdy řekli — pomáhá duši
k představám, a tudíž k samému myšlení. A
tak bývá v našich hostincích, kavárnách a po
dobných místnostech něco, co mnohým dělá
představy a k myšlení pomáhá. Jen že se to
nejmenuje mozek, ale všude jinak k. p. Osvěta,
jinde Právo nebo Pravdu atd. A to jistě pa
máhá lidem k myšlení, obzvláště, když to je
„čerstvá“, řekl bych ostré, hrubé. Bývalo mi
to taky tajůplnou věcí, proč n. p. někte.
rý „pan rada“ anebo i „doktor“ — nejen —
jak se u Bydžova říká — „z cesty“, ale zrovna
jako blázen mluví. Dnes mi to není žádným
tajemstvím více. Jaké představy ne daši do
dávají, dle toho ona mysli. Když ten mozek
— Osvěta, Právo atd. — dodává takovým pá
nům představu, že n. p. katolík je tmář, cír
kev vražednice lidu atd., tu se nedivím, že
daše toho rady nebo doktora soudí, že kato=
lík musí být potlačen, církev vyhubena; ba
nedivím se, že jako blázen zaří proti — nábo

ženství. Když n. p chorý mozek představuješílenému, že jeho lékař, vlastně tedy jeho nej
lepší přítel,je čerta protosehoděsí,coždivu,

když mozek — Osvěta, Pravda — představnje
katolíka pod jménem jezovity, jako ďábla,
Ze se bo takto přeladem ošálený děsí a vším
na světě, kdyby to muselo být, třebas i pha
nem Jaitelesem by byl, jen ne klerikálem, aby
ho snad jezovita do pekla nestrhl. Ale když
se mozek uzdraví, a správné představy duši
dodává, přestává — bláznovství. Tak když se
nechá Osvěty anebo jistých „řečníků“ a jde
se člověk na klerikála, na biskupa, kněze
missionáře podívat, jej poslechnout, a jej
sezná, tu se mu nopředstavuje více jako čert,
pozná v něm často lékaře svého duševního,
svého nejlepšího přítele, a přestává se ho báti.

A proto myslím, že jako vůbec k roze
znání duše od hověziny a od mozku, tak i ku
správnému myšlení je zapotřebí nenechati si
dávati představy těmi různými Osvětami a
mlavky, třebas i národními, ale klidně, pilně,
8 rozvahou a upřímaou touhou po pravdě
hledat pravá představy o katolicismu a duše
bude jistě brzy správně myslali.KB

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 24. dubna.

(Přehled všeobecné nynější české politické situace.)

Situace českého národa nabyla za poslední
doby povahy pro české zájmy nanejvýš vý
hodné. Na výhodách těch má své zásluhy více
činitelů, Především uzrání jejich uspíšilo „vše
německé“ vystupování protestantských agentů
v zemích českých, dále rozvoj jejich vydatně
podporovali čeští ministři ve Vídni a půda
pro ně ovšem upravil hlavně postup hospo
dářských poměrů českého národa se širokými
svými důsledky. Český národ octl se náhle
opět v postavení, že o jeho sily a zdatnost
začíná 8e opírati rámě nejpřednějších a nej
mocnějších činitelů v říši,

Zajímavo je, že protestantsky a Šmokov
sky liberálně naladěné, česky psané časopisy
tato vážnou a důležitou situací již vycítily a
ibned ji po svém spůsoba označily bědným
titutel: „Připozdívásel“

Avšak při všem zaslepení a nedostatku
rozhledu a prozíravosti jisté části české žnr
nalistiky nalezne se v ní daleko větší počet
listů, které změnn tuto vítati badon srdečným
plesem „Svítál“ Proto netřeba se na naše
jenom pro sebe liberály, jímž se stýská po
„egyptských hrncích“ zmatků v národě, ohlí
žeti a za přítomných dnů lze nám radostně
s blahými nadějemi pohlížeti v před vstříc
lepší budoncnosti.

A kdyby nám příští dnové donesli jenom
spravedlivý úrok toho, co za kapitál svého
práva a požadavků svých poměrů pokládáme,
můžeme býti zatím úplně spokojení. Když se
nám ochotně poskytne spravedlivý úrok z ka
pitálu našich práv, to znamená, že práva ta
nejenom žijí, ale že se kapitál jejich nznává
a na dovednosti naší politiky záleží, aby se
příště nestarala o situace, v jejichž spletitosti
a nesnázech by Se tento úrok k naší škodě
promlčoval.

Zamýšlená cesta J. V. našeho císaře a
krále do Prahy; Jebo dříve při žádné příle=
žitosti takovou velkolepou a překvapojící
měrou ještě neosvědčená příchylnost k naší
matičce Praze, již svým královským darem na
zřízení umělecké galerie ve král. hl. městě
svého věrného království Českého obyvatel
stvu jeho okázale prokázal; rozhodná odmít
nutí po leta tropené agitace 8 heslem „Los
vou Rom“ a příslušné jeho označení ze strany
jasného následníka trůnu; důtklivý pokřik
ruských vládních i neodvislých novin, že
všechny meze překračující velkoněmecké ugi
tace v zemích koruny Svatováclavské jsou
marnou prací, jelikož zájem Ruska nikdy ne
připusti, aby se v Evropě velkoněmecké sny
uskutečnily; nezdar německé výpravy do
Číny, která nejenom státní prostředky vy
čerpá, ale také důvěru v požebnání militari
smu v Německu otřese a Německo v Evropě
již na dloubá leta oslabilo a pravou rakn
jeho v Číně připoutalo — to všechno, když
dále ve vypočítávání zajímavých údělů nového
století nepokračajeme, lze ve knize dějin na
bílé listy budoucnosti českého národa napsati
v jeho prospěch.

A kdyby nám již zlý osud, kterýmž Pro
zřetetnost český lid zkouší, opět třebas nové
zklamání donesl, kdyby postup dějin z nyní
nestoupené cesty zase na jinou stezku odsko
čil, nebo se zastavil, tak můžeme se těšiti
z toho vědomí, že v budonenosti jednou bude
nutno zaměřiti k výhodnému pro nás rozlu
štění otázek, jež nyní z nejvyšších míst a
z nejzávažnějších stran byly nepokrytě asro
zumitelně naznačeny. SŠtračně řečeno, jedná
Be o to, učiniti českému národu po právu. A
to se stane nanejvýš anadno a pro celé
naše státní ústrojí velice lacino. Českému ná
rodu uetřeba činiti žádných ústupků, jenom
Se nyní jedná to, zaraziti proud oněch agitací,
jež Be již od kolika století přes hranice zemí
českých do nich loudí a ze strany povolaných



k tomu činitelů nebyla tomu doposud příslu
šná šádoucí hráz stavěna. Česk bade
v tom okamžení jedním z národů nejšťastněj
ších, když v jeho zemích pro cizí říšea pro
cizí dynastie tropené agitace budou zastaveny
a příštěnetrpěny. Tím se ihned poměry v ze
mích českých obrátí a eice ve prospěch říše
i panujícího domu, jehož členům dnes všeně
mečtí štváči pod imoniton parlamentu chtějí
upírati dokonce i právo, jež v této říši při
sluší i tomu nejposlednějšímu občanu, aby
eměl totiž své mínění svobodně pronášeti.

Jenom jednoho se dnes obáváme! Jest li
totiž jest v českém národě dnes tolik zdatných
a moudrýchpolitickýchhlavamužů,aby tuto
výhodnou situací pro nás dle možnosti nejenom
využili, ale aby z ní také dle možnosti ještě
kořiatili. Situace tato vyvinula se ze všeobe
cných poměrů na základě velice širokém, tak
že jednotlivci na zmaření její sice nepostačí,
avšak j za takových poměrů třeba opatrnosti
a na všech stranách jest nezbytno zachovati
klid, čekati co nejméně a bráti raději něco,
než-li nic. Dvakráte, třikráte něco je dohro
mady mnoho.

Důležíto jest, že tentokráte stojí naše
česká národní otázka 8 otázkou náboženskoa
rukou v race. Ve Vídni zdvižený odpor proti
heslu „los von Rom“, který znamená rozhodné
pozdvižení náboženského smýšlení | většin
obyvatelstva, nekříří se v zemích českýc
v ničem a nikde s pokrokem a rozvojem české
myšlénky národní a politické, která má tento
kráte se smýšlením náboženským společného

> téhož odpůrce ve provádění hesla „los vonom".
České dějiny nové doby doposud nevy

kazují momentu, aby členem -dynastie a ná
stopcem trůnu rozhodně vyslovená myšlénka
a potřeba tak 86 kryla ee přirozeným politi
ckým přáním a národním pokrokem českého
národa, jako ge stalo v poslední době, kdy
jasný následník trůnu uznal za říši nebezpe
čné provádění hesla „los von Rom“, kteréžto
heslo také jest předním útokem na národ
český a na jeho státní dědictví, o němž po
tisic let ve svých chrámech v písni ke sv. v.
olavu pějeme, tak že naše státoprávní ponětí
jest se smýšlením náboženským arostlé, jedno
drahým projaté.

V odporu a boji proti haslu „los von
Rom“, ve svém národním boji nestojí tento
kráte český národ osamocen, anobrž v čelo
jeho staví se dědic trůno sv. Václava, což
musi býti a bude pro český lid, an se to děje
v blízkosti a za Bonhlasusamotného zeměpána,
blahým potěšením. A kdyby společný boj ten
byl prohlášením následuíka trůnu ukončen,
českému národu dostalo se již tím posily, jež
celé jedné generaci postačí, aby na ni 8 nad
šením a důvěrou pamatovala.

To vše, co jsme zde strněně naznačili,
jsou ovšem pouze červánky na obzoru se
jevící. Fakta, jež dnes se v české otázce
na všech stranách jeví, jsou povahy tr
valé, totiž příčiny jejich nepominon a kdyby
snad červánky ty zastřel mrak nějaké nena
dálé okolnosti, která by nám byla nepříznivou,
český lid můžo býti bezpečným, že červánky

S]
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EProocesí.
Když starý Dolák vracíval se z denaf pro

cházky ku svému domku, tulícímu se ku lesnaté
stráni, vždy se mu zdálo, jskoby jim zima lom
covala a ten domek připadal mu jako hrozívá
příšera.

Zdálo se mu, že každé to okno hrozivě na
něbo pohlíží jakoby mu zabraňovalo vstup do
vnitř, do těch nehostinných místností, kde drubdy
panovalo štěstí u mír.

Jak ae vše během dvou let zde změnilo.
Měl rodinu, kterou velice miloval — ale

v krátké době za sebou odešli všichni tam, od
kud již není návratu; měl značné jmění — vša:
přičiněním nesvědomitých lichvářů a částečněi
nešťastnými podniky o většinu přišel; požíval
přízně a úcty v celém okolí — a dnes nikdo si
jej více nevšimnel

Snažil se sice trapné dojmy, které sejej
zmochňovaly potlačiti, bránil se vzpomínkám —
ale tyto se přec dostavovaly. Ach ano, ty vzpo
mínky! Ti kteří nechtí pamatovat, ti pamatují
nejlépe. Všickni podlebnou vzpomínkám, sť v pur
puru si hoví, ať nahotu svou hadry zakrývají,
1 velmožové vzpomínkami se baví, i chudá dělni
ce, hledící na vychladlou kolébku mrtvého dítka,

Mnobý potřásá hlavou, jskoby chtěl říci:
»Ne, na nic se nepamatuji, nechci se pamatovat.«

Však není tomu tak, pod hrubou halenou
tiskne se zpracované ruka na prudce bijící srdce
a před očima toho, který »na nic se nepsmatuje«
uprostřed kolébky rýsuje se postava dítka, které
klečíc na kupě bělostných peřin, rozespalým hla
sem odřikávávečernímodlitbu...

A on, třeba člověk živící se vlastním po

ty na obloze nebeské za tím mrakem, který

se brzy přežene, dále porostou v jemný den,jehož se konečně české země dočkají, až černé,
ze vaveru jako v německé agitace hrnoucí 80
mraky odplavou, neboť také může dle poměrů

čekati, Ze do nich zaduje moený vítr východní,
jemuž na Hradecka říkají „ručňák.“

Nyní všemu českému lidu se odporočuje,
aby mysli netříštil a netratil a doufal, že ve
Vídni nastala ve smýšlení pokud 8e české
otázky týče, nanejvýš vážná změna, k níž
také nemalý podnět dal historický důležitý
rozbor českých poměrůpodaný královéhradec
kým biskupem J.V. císaři a králi u Jebo če
skéma ministru dru. Rerkovi, nad něhož do
vednějšího A obratnějšího politika nová doba
české historie novykazuje. Tím jeme pověděli,
co si mezi sebou říci máme.ARK

O0otázce židovské.
(Interpelace posl. Sohneidra.)

(Pokračování.)

Péči jednoho rakouského učence podařilo
se v babylonském talmadu „Tractat Kethubot,
Folio (102), Str. (2) benátské vydání 1527*,
nalézti místo, které přesně souhlasí s vydáním
amsterodámským babylonskího talmudu z r.
1645, jehož fotografický snímek tuto reproda
kujeme (uvádíme). Místo podle udání zmíně
ného učence zní následovně:

„Mi schemet veheniach ben katan leimmo,
jorecho haab omrim: jehe gadal eglenu, we
immo oméreth: jehe bení gadol ectil meni
chin otlu egel raiie lejorscho: maageh haja,
weschathatahu ereb happesach“.

Po česku: Když někdo zemře a zanechá
syna nedospělého matce, a dědicové, kteří by
po otci dědili, řeknou: Af doroste u nás; a
když jeho matku řekne: Ať doroste u mně:
tu bývá ponechán u matky, a nenechává se u
těch, kteří (po zákoně) ustanoveni, po něm
by dědili; faktomjest, že by jej košerovali
v předvečer velikonoc.

V této větě jest nepoplratelně dokázáno,
že židé v předvečer velikonoční košerují.

Po uveřejnění této věty snažili ae ži
dovětí spisovatelé této větě podstrčiti jiný
význam, nežli význam rituellního zabití. Ob
zvláště se ukazovalo na to, že se tu jedná o
chlapce židovského, který k vůli možnému
dědění byl by zabit.

To jest ale klamné. Při uvažování této
okolhostí, musí se nejdříve na to myslíti, že
u židů chlapci tak dlouho „k amme haarez“,
tedy k národům země jsou počítání, pokud
v pohlavním obcování nebyli a pokud k ne
znalým (tajemetví) náležejí. Pokud ještě ži
dovský chlapec k kakhum nenáleží, potud
může v nedostatku křesťanského amme haaroz
jako obětní beránek zabit býti.

Dále bylo hleděno vysvětliti usmrcení
nedospělého žida jako zabití z Jakoty vd těch,
kteří „ustanoveni jsou, aby po něm dědili“,

E
tem a bez povzdechu krvavými dlanémi chleb
vezdejší dobývající, ač bol zmítá jeho srdcem —
setře nepozorovaně slzy, obrátí se « přece od
poví: »Ne, nechci vzpomínat, na uic se nepamatuji....« .

Dolák často čítával knihy. Knihovna, tot
bylo to jediné, co dovedlo aspoň na okamžik
zaplešiti trudné myšlenky a ve chvílích kdy četl
zdálo se mu, že jako břejné paprsky dobrotivého
slunce osvěžují přírodu, tak také v jeho nitru že
nastává obrat.

A když kojhu odložil, počala se jej zase
zmocňovati ta sklíčenost; tu rozčileně vyběhl ven,
do volné přírody. Ne, nechci vzpomínat, —
jsem dosti silným, abych se přemohl«,

Ubobý! Zapoměl, že nadarmo člověk po
celý den v pancíř Ihostejnostise skrývá! Nadsrmo
krče rameny říká: »Silnější jsem nad to vše;a
nadarino silou své vůle namabá se umlčeti v sobě
bijící vřelé srdce, a snaží se namluvitl si, že to,
co prchlo, více se nenavrátí, co zemřelo, více
nevstane,

Nadermo! Zapadne slunce, pancíř lho
stejnosti promění se v ploužící mlhu a za těch
šerých, trapných hodin, které zvolna jsk vůně se
přikrádají, zanikne všechna brdost, zledovělé rty
roztávají, srdce počíná prudčeji tlouci, hlava mi
movolně bledá opory, oko mdle se zavírá a
v temnu noci hledá — hledá . .. „«

“
“ e

Byl jasný, červnový den.
Z blízské osady ubíralo se procesí ku sta

rému, setlelému kříži na stráni, Jak milý to byl
pohled. Ten lid který jest spjat a připoután
k broudě zemské, jemuž jen utrpení denním jest
údělem, « tváři veselou, za zpěvu zbožných písní
jde tem nahoru, k tomu kříši, který tak vášně
již dloubou řadu let szírá na chudou horskou

to jest, kteří po zákonu Mojžíšově oprávněni
by byli dědil.

Avšak to jest jenom vědomávráčka.
drby se jednalo jenom o pouhé zabití, nebylo byužito slova „sohachat“, ale tím méně

by slovo „sohachat“ bylo ve spojení se alovy
„ereb happesah“ (v předvečer velikonoo).
„Schachat“ ve spojení s „ereb. happesah“
má význačně a nepopírateloš ritnellní cha

rakter.
Zabítí ve smyslu vraždy z lakoty, s pom

sty, anebo jako zvíře se tubijí, jest „harag“.
Y Isařaši kap. 27. verš 1. „V ten den navštíví
Hospodin mečem svým tvrdým, a velikým, a
silným Leviathena, hada sochora, aLeviathana
bada ztočilého, a zabije (barag), který v moři
est.

Toto zde znamená zničení veliké světové
říše (říše Bohu nepřátelské) pod představou
zabití zvířete.

V Jeaiaši, kapit. 22, verš 13, kde o za
bíjení telat jest řeč, stojí pro zabíjení vý
slovně slovo „harag“.

Ale když někdo i slova „achachat“ v oby
čejném slova emyslu užiti chtěl, aai jako „ha
rag“, „tabach“ anebo „kalal“, přece o užívání
slova schachat ve smyslu obyčejnéhonemrcení
nemůže býti již řeč, jakmile bezprostředně na
to následují slova „ereb happesach“.

Ostatně pohledněme jen do brožary bý
valého rabbina Dr. Fisohera (Talmad a Schol
chan. Lipsko. Nákladem vlastním Anen
etrasse 45.)

Tato brožura zabývá ee hlouběji citova
ným místem z Traktatu „kethubot“. Na str.
109 píše Fischer, když byl toto místo po
známkou opatřil: „.. . . nám židovským tal
mudistům, když při čtení ua toto místo (Bo
raitha) přicházíme, jest tak, jakoby nám Šel
při jidle písek mezi zaby,“ a vynasnažnje 8e,
jak sám praví, emendací (opravou, vymazá
ním) ze slov: „Schachatubu ereb happesach"“
slova — „scbechato baazaph“ učiniti, a těmto
slovům také zcela jiný smysl podetrčiti,

Ze smysla: „Zabili jej v předvečerveli
konoc „fabrikuje :“ a „zničila jej hrozná touha
(po matce)“!

Dr. Stracke zanechal emendací po způ
sobě Fischerovém a omezuje jen na to, že
udání času jako úplně lhostejné uvádí.

Právem vysvětlaje prof.Rohling, že toto
udání času nebylo by v Talmudu,kdyby bylo
úplně )hostejné, a že právě snaha Fiscberova,
toto časové udání z Talmodu odstraniti, jest
důkazem proto, že právě toto udání časn nej
závažnější z tohoto místa Talmudu jest.

Zvláště zajímavé jsou důvody Fischerov
na str. 66. a násl. Ta Šíří se o poměru žid
k nežidům a mezi jiným praví: I já musím
se vám přiznati, že tato místa už dávno se
mi nelíbila“, a na jiném mlatě praví doslovně,
že teprve toho za člověka pokládati jest, je
muž radost činí, jinému radost učiniti, a že
ten, jehož bolest blížního 6e bolně nedotýká,
ještě ani nezačal býti člověkem, ale že ještě
na stupni svířete stojí.“

(Dokončení.

=
krajinu, který byl svědkem různých zjevů, dobrých
i zlých.

Proč putuje ten lid, vlivem neblabých po
měrů stisněný, proč zpívá si píseň nadšenou,
když rty uvykly již pronášeti stesky, tek Často
bolestnými výkřiky lemovaná; proč spěchá k to
mu kříži, který snad byl kdysi svědkem lepších
dob, kdy ještě blabé slunko štěstí ozařovalo celý
kraj, kdy ještě nevypučel ten zhoubný, jedovatý
květ nespravedlnosti, který přivodil mravní i
hmotný rozvrat a touhu po násilném převratu.

Jsou mnozí, kteří třeba neblahými poméry
si zbudovali hmotné štěstí — a ti tvrdí, že poutě
jsou bezúčelné; posmívají se těm, kteří k místům
pamálným putují, co zatím sami vyhledávají
rozkoší a radovánek v hnilobě mravního babna s
tím se domolvají býti povznešenějšími a důstoj
nějšími. — Ale snad kdyby utrpení bylo zane
chalo v srdcích jejich patrné stopy, kdyby uvykli
strádání a lopocení, soudili by jinak!

Dolák sice nepatřil k druhu těchto lidí, sč
nebyl teké horlivým přivržencem těch, kteří v na
boženském cítění bledají úléchu a posilu.

Ale když spatřil průvod, odhodlal se jíti sebou,
ani ne tek z touby po nějakém vnitřním upokojení,
jako spíše ze zvědavosti, aby pohledem na tu
různou směsici lidu se pokochal. Znal ten lid
dobře, vždyť řadu let mezi nim žil. Ty rodinné
spleteniny, sváry a boje oty drobné skývy chleba
byly mu známy, jsk vůbec život venkovský ve
všech odstínech pozorovateli se jeví. Ve víru
městském unikne zrakům lidským mnoho a mno
bo vředů života rodinného a mnoký člověk, který
svědomí své má porušené mnohou skvrnou, před
světem přec často hraje úlobu nejkrásnější. Ale
venkov této tajnosti nezná. Každé vade, která se
vyskytne, rychle se vyčenichá, zveličí a hodí se
třeba mezi vlastními bratry-v příhodné době na
přetřes, aby z toho mohl dobře těžiti jiný, který
snad nejméně toho zasloužil, ..



Drobná obrana.
Práce pre pruského krále. Novinami

rozlétla se správa o okřídleném slově násled
níka trůnu, p. srcivóvodyFrantiška Ferdinanda,
Jenž pastorskou agitaci ve prospěch „čistého“
evangelia označil pravým jménem. Dosti dlouho

pod heslem „Pryč od Ríma“ prováděly 8e pojtické reje „Pryč od Rskonska“ anáboženství
sloužilo vlastizrádné práci za zástěru. Záva
žné slovo z úst povolaných přišlo v pravý
čas, ale vzdor tomu postižení velezrádcihrají
si na urašené. Spousta dávno vyvrácených
Jší o klerikáloí nesnášenlivosti zakalí na čas
vodu, aby lid nepovšíml si dostatečně váhy
těchto slov. Ale všecky tyto pomlavy a šťa
vnaté nadávky zaprodané žarnalistiky nevy
vrátí histori dokásanou| pravdu, de pruští
králové jil od r. 1732 tajnými agenly připravovalísi ©Čecháchpůduprosvouvládu.

Již smíněného roku kazatel Jan Liberda
verboval lid český ku stěhování do země
pruské va přímé vyzvání krále pruského Be
dřicha Viléma I. Ód těch dob pruská vláda
nespouštěla království české se zřetele a pla

cenými enty rozdmycbovala nespokojenost
a zášť v Čecháchproti dynastii Habsburgské.
Tyto intriky pruského dvora prohlédla dobře
císařovna Marie Terezie a vyzaala je otevřeně
v Jistě r. 1762 po zkušenostech, získaných za
vpádu Bedřicha IL r. 1740 do Slezska. Lid
byl tehdá v Čecbách získán propruskou po
litiku, že sedláci na Opočeaska při práci ve
řejně zpívali popěvek:

„Brandebarku, podej raku,
a my tobě více,
játra, srdce, plíce;
Branderburku, podej raku“ atd.

Zmíněný Liberda se 6 soudrahby vyslán
byl v r. 1741 do Čech a obdržel 200 tolarů
za svou missionářskou působnost, která vy
nesla Braniborsku asi 2000. vystěhovalců
z Čech. O králi pruském vyprávěly se celé
legendy a bylo o něm věřeno, že přijde do
Čech „rozvrátití dvanácte sloupů víry papež
ské.“ Roku 1775 saslali nekatoličtí obyvatelé
kraje Chrudimského pruskémo králi prosebný
list, aby se „pozvédl jako Gideon a mocí vo
jenekou a potřel nepřátele Boží mocí ozbro
jenou.“ K tomu kroku slibovali ma nekatolíci
býti nápomocní životy i statky svými. List
končí památnými slovy: „Nepřestaneme dříve
nu modlitbách posvédatí ruce k nebesům, dokud
Hospodin celé království české pod moc a šeslo
Vaší královské důstojnosti mepřivede“ (Viz dra.
Rezka Dějiny prostonárodního boatí nábožen
ského str. 133.)

V takových tradicích byli v ování předkové nynějšího hnutí „Pryč od Říma“, proto
8o nelze diviti, že iučelivé potomstvo pracuje
dále pro pruského krále. Čose u nás pova
loje všelijakých kazatelů různých protestant
ských svobodných i nesvobudných církví.
Platí si drahý byt, častují posluchače čajem a
kávou, nic nedělají a mají přece peněz dosta
tek. Odkud ty penízea proč ten náklad, když
mezi těmi „věřícími“ jsou sami uěňové a čle.
nové sokola? Každý se dovtípí, že těch něko

=——= -—
Místo těch krásných, zlatých pohádek, jimiž

se venkov kdysi bavíval, a jimi byl obetkán, těch
pohádek, které srostly s životem venkovským a vy
tvořily mu milý věnec čistoty a neporušenosti, dnes
jenty rodinné spleteniny a sváry jsou na denním pře
třesu, které v bujném květu již otravují útlá srdce
dětská, že cit odumírá pod nátlekem ctižádosti
a touby po zisku.

Podkopáváním kořene náboženství, podko
pán i mravní « hmotný blahobyt venkova.

A kde nalézti záchrany, kde možno. ještě
vzbuditi cit a smysl pro vyšší lepší snahy, aby
človék chápal, že není zde jenom proto, aby
jedl a pil, aby na neštěstí blížního budoval svůj
hmotný blahobyt?

Lidputuje... . +

Průvod stanul.
Dolák rozhlížel se kolem. Viděl ustaralou

ženu, kterak zaslzené oči upírá k obrazu Ukřižo
vaného, Žena ta byla kdysi velice šťastnou. Ro
dina její považována za příklad jiným a to ji
naplňovalo pýchou — ale trpké rány které nu ni
dopadly, způsobily, že předčasně sešedivěla. Na
dějní synové jeden po druhém umírali — 8 muž
oddsl se opilostí, Podivno, že ta žena dosud ne
pozbyla síly, že všechnyty rány snášela statečně atiše,

Ona putovala...
Opodál klečela dívka, na kterou mnozí ro

dáci pohlíželi s opovržením. Byla svedena člově
kem, který se chlubil moderními zásadami, který
napřed způsobil, že přestala věřit v moc nábo
ženství — a pak ji zneuctil a opustil, aby snad
jinde ty moderní zásady zase vštěpovatimohl.

Jaký duševní boj, jaké utrpení museladívka
ta snášet když viděla svoji budoucnost zmařenou
a přec v těch očích které k obrazu Nejvyššího
Trpitele uplrala bylo tolik něžnosti a oddanosti,
u bylo znát, že utrpení vzbudilo v ní toubu po
lepším,dokonalejšímživotě...

Jik „duší“ by církev protestantskou nevytrhlo,
proto běží pánům jistě o vyzvědačskou stanici
pro pruskou politiku. Toble pochopí i prostý
rorum ale nechápou to různí vůdcové národa,
nechápe to „vlastenecká“ žarnalistika, ba ne

hopil to ani ministerský předsedaKórber,
eož neuznal sa vhodné obhájiti ve sněmovně

důvodnost zmíněného výroku pana arciknížete
nýbrž prohlásil výrok ten za soukromý nábled.
Krátkozraké, ba přímo slepá politika víded
ská nemůže ani jinak mlaviti. Ale jaké budou
jednou konce této zaslepenosti, když ani hi
storie ani makavá skutečnost nesejme bělmo
s očí vůdčích krahů? Bázeň před „věrným“
spojencem dělá nás směšnými před celým

světem, ale „věrný“ spojenec umí jinak
točíti s českýmidány dyž si chtějí prácichléb v Němcích vydělávati.

Ro če“

Politický přehled,
Politicky přehled parliamentární.

Zasedání říšské rady bude prý trvati do konce
května, načež císař nastoupí ihned cestu do
Prahy. — Dne 22. t m. zasedal železniční výbor,
který zaměstnával se investiční předlohou. —
Program povelikonočního zasedání, máme (na zře
teli jen to nejdůležitější,) je velmi bobatý, Ve vý
borech připraveny jsou: poplatková novella, zá
kon o obchodních komorách, zákon margarinu,
předloha o kořaleční dani, zpráva o deklaraci
orciknížete Františka Ferdinanda. K tomu se
druží investice, očekáváný návra o vodních dra
hách, zákon o lokálních drahách, dokončení pro
zatímního státního rozpočtu, Ku provedení toho
všeho má parlament k disposici nanejvýše 3o—40
dnů, bude-li zasedati do 15. června, což není
jisto, jsk svrchu jsme naznačili. Kromě toho 20.
května počíná zasedání delegace, které odbývány
budou současně se zasedáním v parlamentu a
trvati budou asi 3 neděle,

Ve schůzi říšské rady dne 23. (. m. došlo
k tubé srážce mezi křest, sociály a ném. lidovci.
Malou ukázku podáváme: Poslanec WóIkl vytýkal
poslenci Wollmayerovi, že podal interpelaci o
kraj. soudu ve Sv, Hypolité, které obsahuje samé
lži. Wollmayer se hájil. Posl. Mallik: Fuj tajfl,
to je nestydatost! 'Wólkl na Wollmayera: To je
perfidní chlap. Vy jste hanbou a ostudou své
strany, v Hypolité bych na vás ani nevyplivl.
Posl. Prochaska na Vólka: Vy jste hlupák, Volkl
na Prochasku: Přestaňte, vy kluka! A na Woll.
mayera: Vy jste nejsprostší hlupák na celém
světě. Wollmayer: Přečtete si moji interpelaci
Vělkl: Takové babství nelze čísti. Vy jste špatný
chlap, Vaše rodina se za vás stydí. Posl. Woll
mayer: Já jsem nenspadl soudce v Hypolitě.
Posl. Vělkl křičí: Wollmsyer jest blázen, podí
vejte se, jak se mu oči svítí. Posl. Stein volá na
Wollmayera: Vy patříte mezi opice do Schůn
brunnu. Ve sněmovně rozléhaly se stále výkřiky:
Kluci, všiváci, hlupáci atd. — Krásný to obrázek|

Výrok arciknížete Františka Fer
dimamda o hesle »+Pryčod Říma« uvítal český
tisk s tou největší radosti až na novinářské hyeny

a,
A v ústraaí klečel muž chudičkého zevněj

šku, o němž bylo zn .«0 že nevinně nejkrásnější
leta svého věku ztrávil v žaláři a tím podkopáno
bylo jeho zdroví a jako odměna za utrpení byla
mu souzenažebráckáhůl...

Klečeli tu a tam i lidé kteří borlivě pohy
bovali ústy a horlivost náboženskou chtěli tak
dát na jevo — ale jen aby se řeklo: »To jsou
dobří Jidé«. Ti se jistě nemodlili srdcem, nebylo
to povznesení mysle k Bohu, — sle jen touba
po vážnosti a cti.

Ae ty trpící bytosti svorně zde klečely před
jedním obrazem a hledaly útěchy, zapomenutí a
síly v modlitbě,

Bylo na mnohých znáti že jenom utrpení
udělalo z nich lidi, lepších a ušlechtilejších zásad
než byli druhdy. Utrpení to bylo, které je také
přiblížilo k tomu kříži, na němž jenom z lásky
k lidstvu Spasitel vykrvácel . . .

Dolák pozoroval vše — a v duši jeho za
svitlo něco, ců dosud ještě ani nechápal, ale přec
to bylo něco tak klidného, uspokojujícího.

Viděl tolik trpících bytostí kolem sebe,s ja
kou oddaností zírají na obraz Ukřižovaného,
slyšel ty modlitby úpěalivé, které lid pronášel, a
když píseň »Svatý kříži, tebe ctíme« rozvlnila se
kolem, tu jako tajemnou sílou puzen klek) a
sepjal ruce. Podivno, že se v ném probudilo něco
tek dobrého a krásného, jež zušlechťovalo toboto
povrchního ledového muže, něco tak dětinně
zbožného, proč ovšem neměl jména ani okamži
tého pochopení . .. Polohlesně del se do zpěvu
a přizvukoval svým suchým, drsným hlasem;
sám pro sebe zpíval a ještě to cítil pro někoho
jiného, vyššího a čistého, jenž mu jistě porozu
měl protože k němu obrátil svou trpící duši...

Bylo mu jsko ve snu. Zdálo se muneustále,
že se musí probudit, a že to, co cítí, jak mu
duše tlačí a tísní musí býti pouhým snem, z něhož
se probudík novémuživotu, k novémuštěstí...

*Čase a »Právo lidu«. Velice vřele psaly sRad,
Listye. Také mladočeské listy bez rozdílu psaly
nadšeně, Uvádíme ne doklad z mladočeského Pl
zeňského Obzoru« z úvodního článku několik slov,

List píše: »Stalo se něco, co by sotva kdo
byl očekával po činu hraběte Goluchowského, že
sám arcivévoda František Ferdinend, příští pano
vník rakouský a král český opřel se proti agitaci
velkoněmecké. Lidem, jimž na existenci Rakou
ska, na samostatnosti této říše záleží, dávno bylo
již teskno, že v kruzích vysoké byrokracie se
před velkoněmeckou agitací dovedou jen krčit a
před hrabivostí Prušáků se jen třást. Ale slovem
se ozvat z kruhů byrokratů neučinil dosud ani
k tomu povolaný hr. Goluchowski ani kdo jiný,
tak že z vysoké šlechty historické ozývaly se
vzdechy, že snad již nikomu nezáleží na příštích
osudech Rakouska. My proto s radostí vítáme
odvahu příštího českého krále, který s takovou
rozbodností a okázelostí vystoupil proti prušácké
agitaci v Rakousku.«

Poslanec opat Tremimfels na říšské
radě poukázal na to, že v protokolu je obsažena
interpellace podána Schnererovci, obsahující místa
z konfiskované kniby v níž se neslýchaným způ
sobem zlehčuje náboženství katolické. Jediná tato
oprávněná stížnost postačila, aby velkoněmečtí po
slanci spustili spoustu hrubých nadávek na nábožen
stvía kněžstvo katolické! Posl. Stein zvláště s bezúz
dnou zóští vyslovil se proti arciknížeti Frant.
Ferdinandovi, pro jeho výrok, směřující proti
štvanici pod heslem Pryč od Rímas,

Hrabě Vetter, předsedaříšsképoslanecké
sněmovny zanáší se úmyslem, jak některé listy
oznamují, podati demisi.

© zmovuzrozemí staročeské stramy
přináší vídeňská «[nformation« delší zprávu z Prahy.
Mezi jiným píše: Znovuzrození staročeské strany
nezdá se jižbýti žádným klamem neh pohádkou a
jest již jisto, že zotavená strana ta též ve voleb
ním boji do zemského snému se svými kandidáty
vystoupí.

Mezi Rakouskem a Mexikem naví
zány budou znova diplomatické styky, které byly
přerušeny r. 1867 následkem nešťastného konce
někdejšího mexického císaře Maxmiliána, na jebož
památku postavena byla vládou mexickou v Oue
retaru v Mexiku kaple,

V Srbsku 19. dubna král Alexandr slav
nostně prohlásil novou ústavu. Je sestavena dle
vzoru belgického a má 107 článků. Současně jme
nováni byli členové horní sněmovny.

Anglický rozpočet. Angliemůže býti
hrda, píše p. Cornélly ve »Figaru«, že tohoto
roku má nsjvětší rozpočet celého světa a všech
dob. Neboť výdaje jsou rozpočteny na 4 milliardy,
700 milionů franků.

Protiřeholní štvaslce v Portugal
sku dosáhla, jak jsme již uvedli, takového vr
cholu, že král potvrdil nařízení ministerstva, jímž
na základě dřívějších zákonů zrušují se nábo
ženské kongregace. Neměla tedy pražádného vý
sledku veliká deputace katolíků z rozličných měst,
v jejímž čele stál sam kardinál patriarcha v Lisa
bonu, jež odevzdala králi Carlosovi petici, žáda
jíct za upravení poměrů církevních kongregací.
»Liberálníe král slíbil sice, že petici, opatřenou
tislcerými podpisy, tuto odevzdá | ministerstvu

Vzpoměl zase na minulost.
Ale nebyla to již vzpomínka která drásá

srdce a naplňuje jej zoufalstvím, ale něco tak
zušlechtujícího, a uspokojivého CO člověka činí
lepším a dokonalejším.

Jak mnoho lidstva trpí nezaviněně daleko
horší muky nežli on, jak mnoho běd, strádání a
bojů zmítá životem lidským, jimiž když člověk
projde podobá se zlatu, které obněm vyčistěno bývá,

A i lidé, kteří náboženství znáti nechtí, pro
pobožnosti a poutě mají posměch, nechť jdou se
podívati — a přesvědčíse proč ten lid se
modlí, proč putuje —ajaký účinekzvláště
to zanechává v duších trpicích.

Často na ruinách vlastních snů a tužeb stano
člověk neštěstím zničený a zvolna v sutinách těch
se probírati začne. Možno se diviti, že šílenství
se oň pokouší, vida v troskách svoje práce tak
nadějně započaté? Počítá, počítá koliknejlepších
let života takřka bezúčelně zmařil, co časuztratil
budováním toho, co lidé uvykli nazývati nejvyš“
ším štěstím. Každý zvrácený kámen jest zející ra
nou v duši kdys jak démant čisté a po čistotě
toužící.

A tu obyčejné mezi hložím ukrytým v srdci
drobounký kvítek zkvete.

A květemtím jest — pravé cítění ná
boženské..... .,.*

Lid putuje dále... A starý Dolák vždy
zúčastní se procesí, ne více ze zvědavosti, ale
z přesvědčení. V osfřelé domácnosti jeho zavládl
nový život, utěšenéjší než druhdy. Setlelý kříž
na strání bývá po celé léto čerstvým kvítím ověn
čen, o což Dolák pečuje. Často zde sedává u ne
odhání více vzpomínky od sebe, ale těší se jími
neboť ví, že ve chvíli, kdy i srdce bolestí napl=
ňují popřávají zároveň chvilek šťastných.

Al. M. V. Prosečský



* uvážení, ale co se stalo? Pouze tolik, že ná
boženským dobročinným a vychovávacím ústa
vům byla povolena šestiměsíční Ihůta k dobro
volnému jejich sackularisování, Ve vyšší sněmovně
dostalo se na přetřes u spojení s hnutím, namí.
řeným proti duchovním řádům, působení kato
lických missií v efrických osadách portugalských,
Předseda ministerstva prohlásil pří té příležitosti,
že podle nazoru vlády tyto missie, a sice jako ty,
kteréž vycházejí z duchovních seminářů, tak 1 ty,
kteréž vysílají kongregace, patřily k nejcennějším
živlům, kteréž podporovaly portugalské panství
v osadách. Ale co na plat! Také tyto missie mu
sejí býri zrušeny, protože prý jsou nebezpečné —
obecnému dobru.

Z Číny. Telegrafická zpráva z Pekingu přes
Londýn dne 23. dubna došlá sděluje, že Čína za
platiti má válečnou náhradu 450 mil. taelů—3420
milionů korun.

Z činnosti katol. spolků.
Katol. jednota v Chrasti konslav ne

děli, dne 21. t. m. echůzi v místnostech „u české ko
rany“ při níž přednášel p. Pronečský, redaktor „Ob
novy“ z Hradce Králové o tbe:natě: „Křesťanství a
osvěta“. Účastenství bylo značné a echůze se vyda.
žila v každém obledu dobře.

Katolická jednota v Polici n. Met.
konati bade v neděli, dne 28. t. m. spolkovou schůzi,
při které přednášeti bude p. Prosečský, redaktor „Ob
novy“ z Hradce Král. o thematě: „Kristus a proletáři“.

Z Kostelce m. ©. Zpěvombymny „Svatý
Václave“ začala zdařilá schůze katolické jednoty ©dne
81. dubna. Pan řídící učitel Václav Špaček ukázal
v jseném světle svoji katolickou paedagogiku a svůj
skvělý řečnický talent o thematě „Děti štěstím ro
dičů.“ Proč máme nsní tolik drastických případů ne
vděku ba surovosti dítek oproti rodičům? Nebyly
dobře vychovány, nepoznaly, co jest autorita rodičů.
Autoritou rodičů nelze rozuměti toliko moc, nýbrě i
vážnost a úvtu k této moci otcovské, Autorita pochází
od Boha. Prot nutno, by dítky nčily se co nejdříve
ctíti autoritu Boží, byly od nejútlejšího mládí navy
kány k praktické zbožnosti a byla jim vštěpovánavšudy
přítomnost Boší. Nutno, by ctily autoritu církve za
chováváním přikázání její, by pilně chodily do školy,
kde by si bylo co nejvroucněji přáti větší shody zo
strany učitelstva s duchovenstvem. Celou přednášku

ropletl p. řečník příklady ze života jež celé řeči do
daly ceny veliké. — Na to za veselé nálady před
neseny básně a zpěvy. Po případném doslova vldp.
předsedy schůze za velikého nadšení skončena.

Z Ústí m. Orl. Sv.-Josefskájednota zdejší,

pořádela dne, 21. dubna divadelní dředatavení: „Pasačka z Lúrd“, Něžný, náboženský důstojnýtento kus
divadelní, vsbudil značnou pozornost ve městě našem
tak, že již týden před jeho provozováním, byla všecka
místa vyprodána. Prostorná dvorana v hostinci pana
Frant. Zajíčka, byla naplněna do posledního místečka
obecenstvem. Očekávání nesklamalo. Dámuký sbor celý,
sehrál pečlivě nastudované úlohy precieně, oč také
velikou zásluhu má režisér, p. Robert Andreu. Poně
vadš hra všeobecně we líbila, bude dne 28. dabua
opakována všem příznivcům jednoty; budiž za to
srdečný dík tímto vzdán. V době, kdy ani nejavětější
věci nenjdou urážkám nejeprostším od lidí zlomysl
ných, působí divadelní kasy tohoto druhu velice dobře.
Bylo by věra žádoucno, aby sv. Josefská jejnota zase
podobným představením nás potěšila.

Zprávy místní a z kraje.
Porkmistrovský úřad « HradciKrálové

vybízí zvláštní vyhláškou majitele psů, aby daň z
nich, která v městě zdejším do polovice měsíce ledna
sa každý rok napřed má býti zaplacena — nejdéle do
konce t. m. v měst. úřadě důchodenském vyrovnali.
Po uplynutí této ibůty bude povolán pohodný, který
konati bude obvyklé obchůzky a jenž každého paa,
kterého by bez známky přistihl povinen jest po 3 dnech
utratiti. Chycený pos vydá se majiteli jen tehdy, když
týš v této lhůtě zaplatí předepsanou pokata 4 K,
event. neoblásil-li psa a neměl-li daň zupraveuou, —
mimo to dvojnásobnou dávku ge psa.

Výstava precí žáků průmyslovéškoly pokra
čovací v Hradci Králové otevřena bude v neděli dne
28. dubna 1901 v bodově zdejších realných škol ve
M. patře od 10 do 12 bodin dopoledne a od 2 do 4
hodin odpoledne. Udělování odměn pilným a hodným
žákům této školy, jakož i rozdávání vysvědčení ko
nati ee bude touž neděli o půl 12. hod, dop. tamtéž.

| Velký koncert vo dvoraněAdalbortinako
nati we bade dne 12, května, Účinkovatí bude úplná
kapela c. a k. pěšího pluku č. 18. = Olomouce, Pro
gram edělíme později.

Koncert pěvecké jednoty „Nlavjan“
pořádaný dne 20. dubna 1901 v městském Klicperově
divadle v Hradci Králové, vydařil se ka plné epoko
jenosti jak účinkojících tak i účastuíků, Koncert vy
vikel svou rozmanitostí za řízení tří dirigentů, kteří

mezi sebou závodili vo snaze, by obecenstva tonej
lepší co nejlépe podali, Zejména s radostí jsme spa
třili u pultu dirigentského profeasora c. k. reálních
škol p. H. Doležila, jenž v městském divadle hra
deokém po prvé jako dirigent vystoupil a avou zvuč
nou pověat hudební dokonalými výkony svými i jiko
dirigent potvrdil. Dirigoval s plným pochopením Boh.
Jeremiáše smíšený sbor „Český prapor“ a smíšený
sbor Bendlův „Ebrejská elegie“. Kdežto prvý sbor

přímo obecenstvo elektrisoval, drubý vzbudil chour
nou náladu s nešťastným osadem národa biblického,
Jenžza víny své strestán jest — „nemít vlasti, klnout
sebe, světem bloudit ve soufáni“, Oba sbory provedly
edražené jednoty Eliška a Slavjan. Sám pro sebo
vystoupil Slavjan v náladové skladbě J. Wůosche
„Svítání“ a v rozmarném obora V. Blodka „Starý
ženicb“, řízením ředitele svého p. J. Wansche. Při
obtíšných poměrech, a kterými Slavjan sápasiti musí,
podala jeduota tato výkony, které zasluhojí veškerého
uznání a jen přátí ni jest, by Slavjan na nestoupené
dráze pokračoval a brzy nás tak zdařilou produkci
opět překvapil. I dámská jednota Eliška za řízení
sbormistra avého, p. ačitele Strégla přispěla velice
ku zdaru večera jak ochotným apolupůsobením vo
sborech smíšených, tak | v samostatnémčí le, jež
skládalo se ze dvou skladeb Ed. Tregl:re: a) „Sen“
a b) „Jarní dešť“. Jest vzácná ochota | hodební vys
spělost zdejších pěvkyň známa, neboť vědy obtížné
okladby v brzké době nustadují a dokonale pro
vádějí. Cb. Gounoda duo pro soprán a tenor ze zpě
vohry „Romeo a Julie“ dojomně zapěly naše jak v
umění pěveckém tak i v ochotě ouvědčené koncertní
pěvecké síly: paní A. Jančová a p. Fr. Kvasnička.
Obecenstvo a napjatou pozorností sledovalo oduševnělý
zpěv obou pěvců. Póvecká jedaota „Slavjan“ zavdě
čila ae ve uvém koncertu obecenstva 1 tím, že pu
zvala k spolnáčinkování chvalně známé české dámeké
trio, jehož členky: sl. R. Žáková (plano), sl. M.
Nesalerová (bousle) a el. M. Ptáčková (cello), před
nasly Jos. Haydna klasické „Trio v G dar“, moderní
„trio op. 63“ Hanuše Sítta a Dr. Ant, Dvořáka
„Damky“, ve kterých číslech ukásaly co spojevými
silami při stálém a vytrvalém stadiu a cvičení dá ee
vytrořiti. Přejeme ct, dámskému triu, by 1 jinde do
stalo ae mu tekového uznání, jako na koncertn
„Slavjana“. Průvod klavíru a armonia při zpěvních
číslech koncertu obstarali našemu obecenstvu známí
umělci: pf, M. Bartheldyová, pánové Dr. L. Scheiner,
H. Doležil « Frant. Knepr. Piano (a barmonium za
půjčila firma Al. Hugo Lhota. Obecenstva sošlo se četné.

Odboruspolku Literární a řečnické
jednoty bohosloveů v HradciKrálovéprozři
sování knihoven lidových v nábožensky a národně

obrošených Krejinách zaslány byly dále tyto příspěvky:Vidp. Frant. Kvěch,konsistorní rada a děkan ve Svin
čanech 5 K, vldůst. duchovní apráva v Kuklenách 6
K, vldp. Jos. Beran, bisk. vikář a děkan ve Dvoře
Králoró z K, vldp. Jos. Kučera, farář v Seči 2 K,
vldp. Vine. Kleprlík, bisk. vikář a děkan v Rychnově
2 K,vldůst. duchovní správa v Něm. Bělé 4 K, vldůst.
dachovní apráva v Červ. Koatelci 4 K, vldp. Jos. Port
mann, farář v Chlenech 2 K, dp. Jos. Profous, kaplan
v Dol. Královicích 2 K. — Všem šlechotným dárcům
vzdávají srdečné díky.

Divadelní společnost Trmkova opu
stila Hradec. Z her, které byly zde dávány největší
pozornosti ne těšily opery: „Prodaná nověsta“, „Sab
ská královna“, „Othelo“, „Psohlavci“ a „Fanst“. Není
naším zvykem psáti dlouhé úvahy o jednotlivých umě
leckých výkonech, ale postačí, kdyš zcela nrčitě tvrdí
me, že společnost Trakova v pravdě zaslahoje plného
uznání. Ta nejtěžší místa v jednotlivých operách po
dána byla s obdivahodnou jistotou a možno právem
říci, bezvadně. Hradecké obecenstvo nerado se loučí
se společností Trakovou a přáním každého bylo, aby
ještě déle zde zůstala. Ač o všech členech společnosti
možno uapsati jenom chvála a uznání, přec korana
uměleckých úspěchů patří hlavně elč. Procházkové a
p. Bochuíčkovi. Návštěva, uč zdála se býti z počátka

ponéhad slabou, dostoupila přec značné výše, že tedy
orlivá snaha řediteletva divadla byla odměněnaúepěchem.

Hmihovmy v obcích, kde toho jest nutně za
potřebí založiti míní bohoslovci Králobradečtí. — Žá
dosti s vylíčenímpoměrů zaslány buďtež na odbor liter.
jednoty bohoslorců. — | Zároveň žádají bohoslovci o
zaslání zpráv, kde jiš přičiněnímjejich knihovny zalo
ženy jsou, kterak nalézají povšimnutí.

Místní odber Ústřední Matice škol.
v Hradci Králové zve všecky členy a příznivce svoje
k valné hromadě, jež koná so a obvyklým programem
v sobotu, dne 27. dubna t. r. o 8. hodině večerní v
místnostech Besedy zdejší.

Krádeš. Zs soboty na neděli vytrhali nezná
mí pachatelé v zahradě měšť. a obecných škol sdej
ších, 32 keřů angrešta a rybíza a zanechali tam jen
hůlky do semě zastrčené, Stopa vede k Věkošům a
Pouchovu.

Občanská záložna v Červ. Kostelci
koná + neděli, dne 38, t. m. valnou hromadu —Z po
kladní zprávy vyjímáme. Stav rozvážný stoupl v r.
1900 o 103.836 K 91 h. Obrat penčšní byl 1,390.4790
K. 8 h. Počet členů jeat 2763, Členský podíl jest 10 K.

Do poutnické kaple „Nahorách“a Č.
Třebové vloupal ee minolý týden nějaký dareba, od
Pokladuiček urazil zámky a peníse jež sbošní lidá na
opravu této kaplo věnovali z nich ukradl.

Holsbach „mrtev!“ ObecenstvaHradce
Král. a okolí dobře znám jest obecní sřísenec Holz
bach; tyto dny obcházel jistý mně okolní vesnice a
oznamoval rolníkům že Holsbach zemřel a jelikož no
zanechal žádných peněz, prosil, z „čisté“ lásky k blit
nímu o příspěvky ne pohřeb. A skutečně tímio způ
sobem několik příspěvků vylákal. Zatím se nle vysvě
tlilo že to byl „čistý“ ptáček, který si chtěl pomoci
lehkok penětům jelikož Holsbach jest šiv a zdráv,
V podvodníka tom poznán byl obecní zřízanso Krá
líček. Soudní vyšetřování proti němu jest zavedeno.

Také boj proti alkoholu. v obci R.
konala seoachůse, při které přednášelhlava počestné

obce,p. starostaJ. S.o zásadách Zo iokýoh.Většinou ae toru naučil na spaměť s „Prašského Den
níka“. Jiš při přednášce sousedé statně popíjeli ko

faličku, a kdyš oterosta dokončil,ze samé radosti, še
se mn to podařilo, pil také, Hostinský praví, še aikdy
ještě tolik kořalky nevyšenkoval, jako při té schůzi,
terá měla býti protestem proti alkoholu!

Školské sestry — a hrab. Pětting.
Ačkoliv již často byly 1 v časopisech církví katol
jinak nepřátelských mnohé úrahy o působení jeptišek,
ktoré jak v ústavech lidumilných, tak i ve skolách
u obdivahodnou vytrvalostí a sebezapřením zdárně
pracují, přec se naleznou ještě mnosí, kteří zásluby
Jejich uznati nochtí a kde jen mobon, rozšiřují o ních
pověsti nepřísnivá. Tak i v polit, kalendáři, vydaném
u Batorce v Praze jest úvaha, v níž jakýsi filosof od
suzaje práci školských sester, jakoby nesměřovala
k žádnému úspěchu. Cituje také výrok známého lida
mila hr. Pottinga, který vystavěl dívčí ústnv v Olo
mouci, a který prý se také proti školským sestrám
vyslovil. — Jeat sice pravda, če v Půttingen olomou
ckém nebylo vyučování ověřeno sestrám klášterním,
ale v tom působily zcsla jiné proudy, o kterých snad
ani pisatel noví. Jest ale v kruzích zaavěcených
známo, te bylo stařičkému hraběti jistými lidmi na
mluveno,jakoby klášterní sestry o vyačovánív novém
ústavu nestály, jakoby celý ník ignorovaly, ačko
liv to nebyla pravda. — Ale že by se byl hrab.
Potting proti školským sestrám nepříznivě vyslovil,
to by pisatel asi sotva mohl dokázati. — Nechť se
ale jen jde přesvědčit třeba do Cbrudimě neb do Sla
tinan, kde školské sestry tak znamenitě působí a v
jejichž ústavech celá řada dívek nabývá věsatranného
vzdělání. Tak pozná,že i mnohó ústavy, kde jsou
draze placenély učitelské nemohou se tak skvělým
výsledkem pochlubiti jako ústavy školských sester,
které svědomitě,nezištně své povinnosti konají a celé
jejich práce jest jen prospěchu bližních věnována, —

Nádražní restaurace v Chrudimi.
Jistý červený občan zaslal naši redakci výhrůšný, ano
nymní dopis, v němě upílá redaktorovi t. I. za to, še
nejen v „Obnově“alei ve svých přednáškách ne „čisté“

působení soc. demokratů poukazuje. Mezi jiným píše:ostalo se mi náhodou jedno číslo Vašeho časopisu
do rakouvnádražní restauraci v Chrudimi,
+ „ . Když to červený občan peal, tu si zajisté nevspo-,
měl, že v Chradimi vůbec žádné nádrašní restaurace
není. Ale dle tónu, jakým píše dá se spíše nouditi, že
dopia ten psal v nějaké putyce, když již kořalka mudodalakuráž...

Na obecné fjabilojmí škole realné
císaře a krále Františka Josefa I. v Náchodě (s prá
vem veřejnosti a reoiprecity) obsadí se počátkem šk,
F. 1901. — 1903. následní dvě místa: 1. místo sku
tečného učitele přírodopisu jakošto hlavního a přísluš.
ných předmětů vedlejších a 2. místo skutečného uči
tele zeměpisu a dějepisa. S těmito místy spojeny jsou
stejné platy, jako na státních školách středních. Obě
tato místa v případě, še nebude žadatelů zkonšených,
mohou býti také zadána žadatelům neskoušeným
s ročním platem 2000 K za 20 hodin týdenního vy
učování.

Brežík v Hradci Králové. Zesnulý
malíř Brošík dlel r, 1894 několik dní v Hradci Krá
lové a odtud podnikal výlety zvlášt na bojiště, A
tu projevil přání, že by oi přál utará leta zde strá
vit. Bohužel, nedočkal se toho.

„Původní“ zprávy. V 4.50. „Osvětylidu“
čteme, kterak p. Hajnova „Samostatnost“ uveřejňaje
právě životopis Dra. J. Meliobara. „Osvěta“ aveřej
ňoje vyňatek z životopisu toho a sice jak se probou
zel český šivot v Chrudimi. — „Čtenářům „Obnovy“
jest dobře známo, že „Obnova“ již v měsících září a
října minulého roku uveřejnila divotopis Melicharův
a že citát, jejš „Osvěta“ předkládá srým čtenářům
jiš tehdy v „Obnově“ doslovně byl obsažen. A tedy
tento divotopie přináší teprv nyní „Samostatnost“
české veřejnosti jako práci původní, jako novinku.
„Obnova“ byla první, která z českých listů na sá

sluhy Melicharovy poukázale. Teprve pozdéji psaly oněm Národ. Listy, Katol.listy — a mnoho krajinských
listů „Obnovy“ správy o Molicharori čerpadlo,
ovšem, bez udání pramenel — Zvláštějistý

morevaký list vystřihne z „Obnory“ nejen snad nějakou lokálka, ale často celé sloupce. Jest nám to sice
milé, že se správy „Obnovy“těší takové pozornosti, ale
mnozí ti páni redaktoři by si mohli zapamatovat, še
není radno cizím peřím se chlabit a že by při oti
skování bylo čestnějším, kdyby ae citoval list, v kte
rěm původně správy ty obsaženy byly.

Pozor při pojišťování. Vzájemněpoji
čťovací spolek proti poškození obněm venkovských
obol Rychnova, Rokytnice, Žamberka, Nového Města
a Králík má za předseda Josefa „Dittricha v Ně
mecké Rampuschi pošta Zdobnice, který ač mnoho
Čechů připlácí společností, přece neuznal za dobrá
česky korespondovati. Pojištěn byl u zmíněné společ
nosti rolník p. Jos. Katzer s Klášterce a tu vyhořela
mu stodola v. r. 1899 vezářía '/„2 roku bylo mu čekati
ua nábradu ale marně. Tedy čalovsl — pohořelý
zajisté každý čeká na nábradu jako na Boší emilo
véní — ale dosud celou náhrada nedostal. Pochopí
snad po tomto českýrolník, zda ješté hodua jest teto
společnost, aby se nehledělo k heslu „Svůj k avému |“

Dar. VYelsdůst.p. děkan Fr. Vacek daroval
při odchodu svém « Ronova zdejšímu katol. spolku
„Rovnost“ spořitelní knížka se obnosem 100 K za
néš vzdáváme opřímné: Zaplaťt Pán Bůhl

Nevimářské. Redaktor „LabskýchProudů“
v Kolíně p. F. K. Schnep vsdav se řízení jmenova
ného listu, převezme od května redakci časopisu „Jí
zeran“ v Mi. Boleslavi.

Mladší kněz poosinta jenž by chtěl vyučovati dítky v německé šlechtické rodině nechť do
píše o bližší vysvětlení P. Frant. Macháčovi, kaplanu
v Žlebech.

Na stavbu kostela v Jostkovicích
dobrotivě přispěli: (Pokračování) Obso Jenfkovice,
Pp. Ludvík Jos. 1000 K. Archleh Václav 800 K. Po
400 K. Prokop Jan, Řísek Jos., Špingar Jau. Po 200
K. Novák Václav, Prokopová M. odkaz, Prokop Váci.,



Procháska Joa., HejomanováAnt., Janko Jan, Kalenda
Jan, Kynssová Fr., Frynta Jan. — Pamr Jan 180 K.
Medek Jan 120 K. Šrore Jan 100 K. Kopecký Frant.
BOK. Hovorka Jan 00 K. Po40 K: Štandera V.,
ŠvoreJ., Boblena Jos., Frynta V., Kotland Jos. — Po
20 K.: Gralich Jos.,Duška Jan, Ranštuk V., Hrabý
V., Bratur Jos., Lakéšek V., Plašilová A, Hájková
A., Boblena Jan, Houbalová K., Horák Fr., Potora
Jos. Po 14 K.: Kašpar Jan, Hovorkoré Am. Po 10 K.:
Bašová M., Světik V., Špetla V., Kopka Jos., Šten
dera Václav, Šolín Jos., NěmečekJos., Macek V., Ně
meček Jan, Beneš Joa., Voltr Jos., Ranštok V., Ha
máéčekJan, Ronštaková K., Marek Jos., Drašnarová

A., Hejslar V., Balová Alšběta, Kalper Jos., ŘehákJos., DoležalJos., Sláma V., Krejčí Václav, Lukášek
V., Nejmenoraný, Horák Jan, Javůrek Jos., Horáková
Ant., Krejčí Jos., Konečný Jos, Šrámek Jos., Horák
Jan, Hlavsovi Fr. a A., Luk Jos., Šmída V. Po
6 K.: Horák V., Petr Jos., Černý V., Pařísek Jan,
KHá Jan, Valášek Jen, Šosták Jos., Kincl Fr. Po 6
K.: Kopke V., Patrný Jos., Runštuk Jos., VrabooJan,
Hamerský Ant., Kavalír Joa., Daněk Jos., Po 4 K.:

„Šimera Fr., Šmída Jos., Slezák Jos., Řehák V., Dle
sek Jos., Kotlandová A., Uharvát A., Rosam V.. Hejc
man- Jos., Korš Fr., KonečnáA., Kavalír Jan, Šrámek
Jan, Sejkora J., Grma V. Po 2 K.: Šrajbr J, Paští
ková M., Jan Bale, Lukášková A., Andrysová A., Pa

„štiková. (Pokračování.) Za veškeré dárky nejerdočnější
díky vzdává a o další milodary uctivě proal: Ferdi
nand Hanousek, děken v Třebechovicích.

Missile v Rosicích Labských konána
byla od Bílé soboty do Bílé neděle O0. Rodemptoristy
z Praby, důst. pp. P. Ber. Čákou a P. Kar. Souken
níkem za tak velkého účastenství, že chrám P. zvlá
Mě při večerních kázaních a pobožnostech byl do po
aledního koutku naplněn. Sv. svátosti přijalo 1204
kajícníků, s nicbě bylo téměř polovina mužů. Nad
šení Jida každým dnem rostlo a čosáhlo vrchole při
avěcení missionářekého kříže. Lida z šírého okolí se
šlo se tolik, že se se ani čtvrtina do kostela dostati
nemohla. Průvodu, jejš pp. missionáři sami seřadili,
zúčastnila se také školní mládež všech škol s pp.

„učiteli, sbor dobrovolných hasičů, přes140 mládenců
e drůžiček. Věickni mládenci a drůšičky byli okrá
šleni růženci ne krku. Před drůžičkami hrála z ocboty
úplná kapela rosická při zpěvu písně: „Sv. kříži Tebe
ctíme.“ — Ku konci posledního kázaní konaného n
posvěceného a jiš vstýčeného kříže před kostelem, kdy
se dp. P. Čáka loučil, slzel celý přečetný, pro svatou
víru nadšený zástup,

. Z Čerallova. Při volbáchobeoních zvolen
byl zde opět za starostu p. Jan Vach, který moudře

-a spravedlivě jiš přes 20 roků úřad ten zastává.
Z toho patrno jaké důvěře těší se u sdejších občanů
e jsk oznávají jeho zásluhy v obci poměrů tak roz
háraných, různých vyznání a v smýšlení si odporujících.
Přejeme mu všechen zdar v jeho obtížném úřadování
a aby i nadále nestranně a opravedlivě zálešitosti
-obeoní řídil.

Pre oltář v novém kostelíčku klášterním
+ Hoře Kutné darovali: Jeho Biskupská Milost nejdp.
Eduard Jan Nep. Brynych 100 K., vysocedůst. p. pre
lát a rektor semináře Ant. Suchánek nejnovější mis
sál. Zaplaťt Pán Bůh!

Z České Skalice. — Odosméhosá do 10.
dubna konala se v osadě zdejší obnova av. mičsio
"sa vedení vdpp. E. Vostatka, A. Ostrčilíka, a A. Je
melky, která v erdcích kněší i lidu zanechala dojem
„nevybladitelný. Nepřehledné zástupy lidstva tísnily
„se v prostorném chráma Páně našem a opouštějíce
avá zaměstnání pospíchsly, ač počasí bylo špatné,
k nohoum Páně. Milé a vlídné chorání otců Jesnitů,
jejich ohnivá ze živé víry plynoucí výmlavnost dojaly
tak mnohé, že zpovědniceod úsvitu až pozdě do noci

oblešeny ru Předatavenstva obcí přifařených,měšťané i venkované, bohatí i chudí překvapující počet
mažůa mladíků,přistupovalikustolaPáně. Jakmnobé
duši tato av. misaie skytla úlevy, v jak mnohé rodině
emířila rozvaděné mangely, v jak. mnohém erdci

„dětském rozuítila plamen lásky k rodičům, svědčily
elsy v očích kejicníků a £ hloubi duše plynoucí úcta
k otcům miesionářům. Tito zajisté získali si nesko
nalých zásluh o znovuzrození farní osady naší začež

„Bůh jim budiž odplatitelem. —— Nemenších zásluh
„síakal ei i sdejší pan děkan vdp. Fr. Pecka, který ač
„jiš před měsícem ustanoven za děkana do Náchoda,
přece osadu svoji neopustil dokud by ji až do konce
neposlonšíl. Kéž Bůh dílo toto požehná aby užitek

„přineslo stonásobný.
Ze Bestok. Již od delší doby toušenou nás

po tom, aby náš starožitný kostel filiální, který při
míná se již r. 1116 v nadací listině kláštera kla

bského a který ze všech okolních kostelů nojchu
dobněji jest vypraven, byl uvnitř restaurován. Toto

přá zdejňích osadníků dojde nyní žádoacího eplnění.a účelem obmyšlené opravy vykonána byla letos při
číněním velebného pána P. Václava Hvězdy v obci
naši sbírka dobrovolných příspěvků, která vzrostla
skvělým darem Joho Jasnosti kníšete Ferdinanda Kin
akóho na obnos 1000 K. Zájem o věc dotčenou jeví
ee i mezi zdejší omladinou. Tato uspořádala dne 14.
t. m. v hostinci p. Hrdličky ve prospěch zmíněného
obrámku hudební zábavu spojenon se solovýmivýstapy.
Zábava ta nad očekávání se vydařila. Návátěva byla
hojná. Ač byla nepohoda, přišli četní hosté s obcí
vůkolních. Program byl pečlivě a vhodně volen a
velmi pěkně proveden. Všichni účinkující nadchnuti
šlechetným účelem tužili ae nálešité, « snaha. jejich
neminula se o žádoucím výsledkem a saslouženou po
chvalou. Hudba řízená kapelníkem p. Machem s Tro

„jovlc též všeobecně se chválila. O zder prodakce má
největší zásluhu p. Vincenc Vaško. Dékujeme mu za

„jeho přičinění. I všem ostatním, kdoš jakýmkoliv spů
sobem ke sdara zábavy přispěli, vyslovojeme dík sr

-dečný. K účelu svrchu jmenovanéma odevadáno či
stého výtěžku 90 K. Dobrý tento výsledek bude za

„jisté našim jinochům a dívkám povzbuzením, aby nám

ray stě podobnou zábavou příjemnývečer připra
n Sh r důvěrníků pro opravu chrámu Páně v Ře« .

Z Libice. Dne 21. dubna pořádalunás okr.
hospod. spolek Chotébořský schůzi, ješ řadí se k ostat
ním, ku probuzení rolnictva našeho okresu směřujícím,
vášným průběhem a důlešitostí proslovenýchmyšle
nek. Tíseň hospodářská pohybuje tejenou posavad
nespokojeností našeho rolnictva, které povstává k or
Ganisaci jednak za účelem svépomocí,jednak k uplat
nění evého výsnamu sa příslušnýchmístech. Důležitá
tásade moderního hospodářského vývoje, zásada sdru
dovám, razí si cestu do myalí i v našem Chotěbořském
okrese. Pan učitel Linhart z Malče přednášel oobilních
akladištích a p. farář Vlček s Nové Vsi hovořil o nnt
ných opravách selského prára. Po přednáškách roz
předena zajímavá debata, které se zúčastnili pp. učitele
Sodlický, Neudoerfi, Linhart a p. farář Vlček. Přítomní
byli i místní p. t. duchovní — což by mělo být všudy.

Z Malešova u Kutné Hory. Doe14.
t. m. konala zálošna Raiffelsenova svou výroční val
nou bromadu, v níž zvolon za předsedu dp. Fr. Ma
cháček, místní zámecký kaplan a farář ve výsložbě.
Konečně teď počíná občanatro naše tedy dýchati
voloě a vymaněno s hrůzovlády jednoho muše obras
ceti se k těm, o nichž ví, le nozištaě a poctivě po
vedou zájmy jeho. Doufáme, že jako v této korporací
tak 1 v obci najde nyní zdravý smysl A mužná rote
vaba své místo a že 1 ne uprázdaěné místo obecního
starosty zvolen bode mož řádný a svědomitý, jemuž
pojde především o blaho obce a obyvatelstva. Jako
příznak času ovádíme, že na místo obvodního lékaře,
ač ještě není ao! konkars vypsán, hlásí jit přes tři
cet žadatelů, někteří jiš značného stáří a široké pra
xe. Jest obvod zdejší povalováu za jeden z lepších
ač nyní má býti roztrhán, neboť Křesetice domabají
se nového obvodu a v Suchdole sousedním konali
okolní starostové schůzi, při níž usneseno podobně
ucházeti so o lékaře obvodního. A ktéto akci stejně
strojí se i Červ, Janovice. Tekže, kdyby žádostem
těm mělo se dáti slechu, mělo by nejbližší Podvyso
cko — obvody čtyři. Vše ovšem sáležoti bude ne
okresním zastupitelstvu.

Z Krchleb m Čáslavi. Novoumanýraza
vádí u nás nájemce Šrarcenberského dvora p. V. Na
neděli dne 21. dabna dal avým čeledínům rozkaz,
aby konali práce, Ač letos pro nestálé a nepříznivé
počasí práce polní jsou zdrženy, přece myslíme, že
není třeba rošití don uváteční polní prací jako sotím
a vláčením. Byť dotyčný pán byl evangelík, přece i
pro uěho myslíme platí příkaz o svěcení dne neděl
ního, Jeme zvědavi, co řekne tomu Čáslavský „Hns“,
který přeco klade takový důraz os praktické prová
dění křesťanství, zdaž klepne tohoto pána přeu prsty.
Ovšem snad morálka jeho mu to dovoluje, protože
dává to konati čeledí katolickou. Uvádíme případ
tento u veřejnost, protože jeme slyšeli, jak někteří
kolemjdoucí se na to zlobíli, domnívajíce se, lo ne
to koná „katolické vrchnosti Švarzenbergské“.

Z Čáslaví. V pravdě sensačního úspěchu
domobly se u nás dne 20.8 z1. pořádaná předetavení
„Prodané nevěsty“ nastudované péčí našich pěvců a
pěvkyň. Po oba večery bylo Dasíkovo divadlo vypro
dáno a viděli jeme hosty ze značné dálky. Pilná a
nesištná snaha přes všecky kladené překážky slavila
tu své trinmfy. Dlouho studováno provedení zpěvohry
ale práce nebyla marná. To, čeho jeme byli svědky,
není poubý pokus ochotnický, v tom značí ao jiš
vyšší aspirace, v tom viděti úmění a procítěnost do
posledních detailů. Hlavní úloby spočívaly v rukou
pravých umělců. Mařenka pí. Jazymová, obstála by
skvěle i na prknech jevišť velkého městs. Nevíme
zda i ten nejškarohlídější kritik by jí dovedl co vy
tknonti. Jeník nalezl vhodnéhointerpetav p. kom.
Peckovi; ač © počátku nezvyklé okolí tísnilo našeho
tenoristu, přece dovedl se zhoatiti po několika taktech
všeliké bázně a hrál a zpíval výborně. A což Vašek
p. Merklův? To nebylo nic odkoukaného, to byla
vlastní u šťastná studie, Stejně držel se s ními Kocal
a ostatní vynikající představitele. Zvláště překvapila
nis pí. Skřivánková, jež jest nejen znameniton inter
pretkon úloh prouaických ale i spěraých. Výprava
byla skvostné ja do nejměnších podrobností eprávná,
Jak nadšeno bylo obecenstvo tímto pokusem předvo
deným po dlouhé době na prknech našeho jeviště

dem ku značným výlohám, přece mnoho odcházelo
zarmouceno bez lístků. Bude se proto konati ještě
dvojí představení dne 27. s 28. dubna. Jak doslýcháme
vyjednává se s našimi ochotníky, aby operu provedli
i v městech sousedních a došeli přípis, aby odebrali
se do Vídně uspořádati pohostinekou hra vídeňským
Čechům. Přejeme jim jiš předem hojně vavřínů, o
nichž nepochybujeme.

Slavnost sv. biřmování ve Světlén. S.

Dne 10. a 11. dubna t. r. zavítal J. M. dp. biskupnáš doprovázen jsa vadp. kanovaíkem Dr. J. Souka
pom a dp. Dr. Jou. Novotným, ceremonářempoledním
vlakem = Chrastt do Něm. Brodu, kdož očekáván byl
slev. městskou radou 8+ svým purkmistrem města
p. Váci. Kabeláčem, p. c. k. okresním hejtmanem a
vldp. Ant. Vančarou, biek. vik. tajemníkem a děka
nem a ostatním městským duchovenstvem, odkudě po
krátkém odpočinku odebrali se do Světlé. Již v polo
vici cesty v Okronhlici byl pozdraven a uvítán vole
ctěným panemp. patronátním komisařem s Častolovic,
vldp. vikářem lipnickým Ant. Trávníčkem. Rovněž
hojnost praporů již v Okroublici bylo. Banderiam
z Nové Vsis s okolí doprovázelo J. M. B. již z Nové
Vsi. Na branicích farnosti Světelské očekávalo ban
deriom počtem 30 pánů měšťanů zo Světlé a rolníků
z okolí. Po 4. hod. odpol. zahlaholily zvony a povoz
J. M. stanal ve Světlé a velice vkosné brány u zámku,
jiš necbal poataviti patronátní komisař p. K.Seidler,
Fiditel velkostatku SvětléHabry. Vidp. vikář Frant.
Chaloupka nvítsl vanešeného arcipastýře srdečnými
slovy a představil pana patronátního komisaře Karla
Seidlera, který jmenem J. E. p. hrab. s Thnu-Hohen
šeinů-Salmů jej uvítal a předatavil ostatní pány úřed

níky. Na to předetavení p. c. k. okr. bejtmen Bvama
z Ledče, okresní starosta p. Jos. Kolář = Kochánova
astarosta města p. Václav Červenkas městskou radou.
— Od brány směrem k mostu stála špalírem veškerá
mládež ze Světlé a okolí, jichž jménem oslovila J. M.
B. žákyně V. tř. Marie Nováková ze Světlé. Uvítání
ee súčastnily oba živnostenské spolky s prapory, sbor
dobrovolných hesičů ze Světlé a z Nové Vsi. — V ko
stele bylo pak pošehnání a dojemné kázání J. B. M.
Svátosti av. biřmování přijelo celkem 1278 osob. Krásný
byl pohled „a slavnost večeraf, kdy dloahý průvod
s hudbou a lampiony od radnice vyšel a před budo
vou děkanství ku poctě J. B. M. zapěno bylo několik
skladeb. Všechna okna byla osvětlena, před kostelem
vypálen byl krásný obňostroj. Lid byl velice nadšan
a nadšení to dostoupilo vrchole, když se J. B. M. mezi
ním objevil a alovy láskyplnými za ovace děkoval!
Kdyš zase nejdůst. arcipastýř odjížděl zarosilo se oko
mnohých. Tolik jsme ze natěšili na tu dobu — a tato
uběhla tak rychle jako milý sen — a bylo nám opět
a tváří milého velepaatýře se rozloučiti. Ale vzpomínky
na ta dobu Jeho přítomnosti se vždy zachovají zde
v paměti.

Ze Nmrdeva. Den 12. dubna letos byl ve
likým svátkem celé naší farní osady, neboť zavítal
k nám na svých apoštolských cestách náš milovaný
arcipastýř ndp. biskup královéhradecký Dr. Eduard
Jan Nep. Brynych, aby odbýral generální visitaci a
ndílel svátost sv. biřmování, Osada naše v ten den
oděla se v slavnostní háv. Veškeré budovy ozdobeny
prapory, postavena slávobrána s nápisy: „Láska
dítek, Tebe otče vítá“ a „Ejhle velekněz.“ J. B. Mi
losti vyjelo četné banderium vstříc až daleko za
hranice kolatary do sonsední obce Kanemile za velmi
krásné sluneční pohody. Při příjezdu do Smrdova byl
uvítán nejd. velepastýř nadšenými slovy patronátního
komisaře zdejšího, pana Hagona Górlicha rytíře z Gór
lichsburgu, na to od místního faráře Eduarda Do
braského, pak ve jménu všech přifařených obcí od
místního starosty pana Jana Šemíká. Na to přednesla
uvítání žákyně Božena Šemíková, podavší J.B. Mi
lostí skvostnou kytici a po ní jménem učitelstva všech
škol zdejší farnosti vítel J. B. Milost řídící učitel
obecné | školy Smrdovské pan | Václav Němeček
J. M. ndp. biskup pohnut puděkoval na každé z těchto
přednesených uvítání zvlášť a odebral se do farního
domu, odkud v slavném průvodu dítek školních, ve
dených | učiteletvem, sboru hasičského, duchovenstva
a nesčetného zástapn lidstva za hlaholu zvonů a střelby
z bmoždířů do chrámu Páně vkosně vyzdobeného. Po
vykonsných modlitbách za zemřelé, obvyklém kázaní
J. B. M. a katechosí školních dítek uděloval J. B. M.
svátost av. biřmování 573 bifmovancům. Při odchodu
z kostela do fary přednesla poděkování žákyně Zadi
nova Anna. Odpoledne odjel J. M. nejd. velepastýř za
hlahola zvonů, střelby z hmoždířů, provázen banderiem
a sborem hasičským do Eedče, zanechav u všech far
níků zdejších svým milým zjevem a přesvědčujícím a
úchvatným kázáním nezapomenutelný dojem. Kéž do
brotivý Bůh zachová nám ještě mnobá a mnohá léta
při zdraví a síle ku blahu naší diecóse a kn prospěchu
svaté církve a naši milé vlasti české J, B. Milost.

Ze Chřenovie u Leděe. Dlouhoočeká
vaný den sv. biřmování nastal nám 17, dubna. Ha
sičský sbor zdejší nedal si brániti, ale vyšel « hud
bou vstříc Jeho Milosti až do Jedlé, kdež u brány
velitel p. Josef Novák krásně přivítal nejdůst. pana
biskupa. V průvodu, za střelby a hudby provázen
ndp. biskup do Chřenovic. Zde u slávobrány na
kraji obce uvítal Jeho Milost dp. farář Svoboda
uctivými a ardečnými slovy a p. starosta Šimek pří
padnou řečí. U drahé slavobrány ukoly pěkně před
nesla žákyně A. Šimkova příležitostnou vítací báseň,
S bedlivou pozorností naslouchal zbožný lid ve chrá
mu Páně apoštolským slovům Jeho Milosti. Vlídné a
otcovské jednání Jeho Milosti s dítkami při katechesi
budilo nelíčený obdiv. Při odjezdu opět sborem ha
sičským a budbou ndp. biskup vyprovozen. Když

zbožný lid zdejší ji před příchodem naplačn bylúctou a láskou k Jeho Milosti, dojemná „promluva
z kazatelny, otcovské napomenutí k biřmovancům,
celý zjev Jeho Milosti roznítil tuto jiskru v mocný
plamen nadšení. Bůh Jeho Milost na cestách dalších
provázej a milostí svou ochraňujl

Z Bohdanče Zelené. Pokračujeve své
visitační cestě po vikariátu Ledečském, zavítal ndp.
biskup dne 16. dabna do Bohdanče. Ač deštivé, ne
stálé počasí dubnové nemálo vadilo, připraveno Jeho
Milosti přece uvítání slavné. Již ve Vrbce postavona
slávobrána, u níž pozdravil Jeho Milost p. atarosta a
p. řídící učitel. Rovněž i v Třebetíně, kde zastavil se
ndp. biskup v kostele filiálním, vztýčena slávobrána
a p. starosta Fr. Vosáhlo vítal Jeho Milost, dokládaje,
že těšili se všickni na tento den, kdy poznají svého
biskupa a zastánce sv. víry i českého lidu. Za střelby
s bmoždířů blížil se ndp. biskup k Bohdanči, kde u
ulávobrány, zdobené prapory, vlajícími na vysokých
etožárech, očekávali Jeho Milost: duchovenstvo, pp.
atarostové a rádní všech přifařených obcí, učitelatvo,
sbor hasičský a lid. Jmenem všech Jeho Milost při
vítal dp. farář V. Kameš; pravil, dávaje pravdě svě
dectví, še celá osada váží si sv. víry a proto s hlu
bokou úctou pohlíží ke svému biskupu, jejž vítá i
s láskou jako věrného Byna českého národa; že slova
Jeho Milosti, pronesená ve Vídní: „Proti českému
národu nebadu jednati nikdy“ všickni hluboko za
psali si do srdce. — Ano, mluvil dp. farář nám všem
ze erdce, kdyš prosil Boba, aby Jebo Milost ku pro

Zena av. církvo a milé vlasti dlouhá léta zachoval,a dítky přivítala J. B, M, Kar. Dvořákovapříhodnou bás
ničkou. Když ve chrámu Páně,těsně lidem naplněném,
vystoupil ndp. biskup na Sazatelna, e apjatou pozor
ností sledováno jeho kázaní, které na všecky mocný
učinilo dojem. Bylo v pravdě akvělou dachovní ho
stinou zbošným duším. Nehledanými, však dojemnými
slovy mluvil ndp. biekap k rozuma iardci, což divu,
že mnohé oko zaslzelo. Za kráuný zpěv při mši svaté
ráčil ndp. biskup p. řídícímu Šnorovi vyslovit: uznání
a pochvala. Po sv. bifraování poděkovala Al. Trpi
čorská jmenem biřmovanců. Slarný den tento novy
mizí nám s čti. Úotoua láskoa k Jeho Milosti
uchváceno bylo srdve všech. Praví se, že ndp. biskup



osstách vítěsí nad proti Ú

u vyhtonrí na kazatelnu nv několik or
Zde však nebylo žádných odpůrců, zde bylí věickni
věrnými dítkami apoštolského velekněze. S nadšením
a nelíčenou láskou mluví nyní každý „o našem p.
biskupovi;“ jest v pravdě náší Bůh jej posiloj a
sachovejí

Z Čihoště u Ledče nad Sáz. Dne14.
dubna odbývale se u nás gen.kan. visitace. P. Fr.
Podaný, starosta obce uvítal J. B. Milost slovy: „Jak
o tom atarobylá pověst vypravoje, přišel kdysi kníše
s rodu Přemyslova na hranice obce naší a ta tásalo
se více obcí okolních zároveň s našimi předky: „Čí host

bude?“ On pakpřijal pohostinství obce naši.— Nevímudaš v průvodu jeho, jak obyčejem bývalo, nalézal 60
biskupDětnar neb avatý Vojtěch; ale radost « toho byla
prý veliká, neb na věčnou paměť od události tá obec
naše jméno své odvozuje. — — A neméně dnes tyto
slovanské lípy radostí šelestí a obec blahem září, že
dopřáno nám vítati velekněze, o němě rovněž slavná
pověst se nese, že kráčí v šlepějích mužů nejstateč
nějších, kteří kdy po této české půdě chodili, by
ukasovral nám cestu k blahobytu acož vzácnější jest,
ku branám nebeským. — — Přijmetež proto Vaše
Biskupská Milosti nejpokornější hold této skromné
avšak starobylé obce, vyjádřený slovy: „Bůh aprová
zoj, siliž a žehnej Vaší Bisk. Milost na pozemské
pouti po mnohá a mnohá létal“ Tím vysvětlen byl
nápis na bráně: „Či? host? Netaž se dnes!Kníže
kdys, dnes Velekněz!“ a „Číhošť Svému Houtil“ ns
straně drahé. Za učiteletvo vítel J. B. M. pan Rad.
Kopecký, řídící učitel v Číhošti A za šactvo Mario
Karlova. Den ten sůstane pro nás volepamátným.

Z Hněvkovie (rikariát Dolno-Královický.)
Památným zůstane pro naši malou farnosť den 19.
dubna 1901. Zavítalů k nám na své Jelošní visitační
cestě naším vikariátem milovaný arcipastýř náš Edv,
Jan Nep. S radostí těšili jsme se všickní na příchod
J. B. Milosti,vědyť ještě snadnikdy náměstek apo
štoleký v našem chrámu Páně nepobyl, aby v něm našim
ferníkům svátost av. biřmování udílel; sle jinam, oby
čejně do sousedních Dol. Královic museli k biřmování
choditi zdejší biřmovanci. Aš teprve J. B. M. nynější
vrchní pastýř náš ve své známé horlivoati a péči o
apásu svých diecesanů a chtěje všecky farnosti bez
rozdílu nevětíviti a o jejich prospěchu u víře se pře
svědčiti, ráčil i k nám zavítati. Žábyz rána sa krás
ného počasí, které nám Pán Bůh popřál ke dni tak
radostnému, oznamovaly slavnostně zvony naše příchod

J. B. Milosti. Banderinm Ledečské vro ázelo ndp.biskupa až do naší obce. V průvodu J.B. M. nalézal
se vadp. kanovník Soukup, vldp. sekretář Novotný,
vldp. děkan Ledečeký, slov. pan c.k. okresní hejtman
z Ledče, biskupský vikát vldp. Kock a vlp. Vačkář.
U brány uvítal J. B. M. nejprvé místní dach. správce
jménem svým a svých farníků, pak obecní starosta
jménem zdejšího občanstva a žákyně III. třídy jménem
Žactva, načež se průvod ubíral obcí branou u kostela po
stavenou k farnímu domu. Pak sloni] J. B. M. měj av.
měl dojemné kázaní a vykonav modlitby za mrtvé

řeavědčil se o prospěchu žáků ve av. náboženství.
radostí vepomínají žáci i farníci na ten v pravdě

otcovský spůsob, kterak J. 3. M. ae žáky si vede.
Posvětiv nejdůst. arcipastýř oltář Lordské P. Marie
ndílel 280 biřmovancům ovátost sv. bifmování a do
jemnými slovy je vybízel k plnění povinnosti biřmo
vanců, jichž jménem pak žák III. třídy J. B. Milosti po
děkoral. Památný « radostný tento den byl celé far
nosti svátkem, neboť, ač byly pilné práce polní, po
celý ten čas množství farníků zbožně obcovalo ev.
obřadům. Na památku toho slavnostního dne zřízena
r kostele našem z dobrovolných darů socha Panny

Marie Lardské s jeskvní a celý oltář nové opraven,jakoži novýsvatostánek na hlavním oltáři zřízen. Kolem
chrámu Páně duch eprávce s panem řídícím učitelem
zdejším v paměť tohoto dne zasázeli lípy, aby bu
doucím osadníkům zdejším blásaly tak vzácný Avšem
milý pobyt uejdůst. arcipastýře v naší farnosti. Lou
číce se s J. B. M. odcházejícím od -4s na svou další
visitační cestu, voláme s té duše: všemohoucí Bůb
milostí svou posiluj, ve zdraví zachovej milovaného
arcipastýře našeho Edvarda Jana Nep. v jebo veneše
ném ale v přítomných dobách tak obtížném úřadě a
žehnej v míře nejvyšší šlechetným snahám a pracem
jeho, které k zvelebení naší svaté víry katolické a naší
milé vlasti české vykonává. Na mnohá a mnohá léta!

Ze Zahrádky. Dne 18. dubna přijíšdělJ.
B. Milost sborem hasičským a banderiem doprovázen
do Zahrádky, kde u slávobrány uvítán byl vyadůstp.
vikářem ©Dolnokrálovickým Kockem, místním du
chorním správcem, četné shromážděným duchoven
strem, pány Al. Čermákem a Alb. Herzorelbem 00 zá
stapci knížete = Auereporgu jakošto patrona a drši
tele panství Dol. Královic, starostou obce Zahrádky

ajinými hodnostáři. O něco dále vítala J. B. Milostžákyně Marie Hájkova případným proslovem a vše
chen sbor učitelský, za nějž promluvil p. říd. učitel. Od
elávobrány šlo se při hudbě městečkem bojně prapory
ozdoboným do farního domu a odtad do chrámu
k vykonávání posvátných obřadů. J. B. Milost patrně

porěšen ze srdečného přivítání, kteréš bylo projevemidu, e uzoáním se vyslovil o lidu tom dosud nezka
šeném, zdravé jádro v sobě chovajícím.

Z Košlé. Dne 16. t. m. zavítal J. B. Milost
s Ledče též do filiálního kostela v Kožlé. Počasí bylo
sice toho dne nepříznivé, ješto rozmarný april pokryl
zemi hojnou vratvou anéhu, nicméně věsk sbožný lid
ve značném počtu uvítal nejd. vrchního pnetýře. Ban
derium, vedené bodrým starostou obce Košlé, p. Pfef
frem, přijelo vatříc až k samé Ledči, a doprovázelo
pak povoz J. B. Milosti do Kožlé, kdež u slavobrány
shromáždilo ae k uvítání celé obecní zsaatapitelatvo,
sbor hasičský, školní mládež se svými pp. účitely a
veliké množství osadníků, Po srdečném uvítání, ješ
přednesla dceraška pana lesního Toboláře, odebral se
ndp. biskop do chrámu Páně, o jehož výzdobu nema
lých záslah získal si p. Karel Kopeoký, měšťan v Ji
hlavě a jeho bratr p. Ant, Kopecký, místní řídicí uči
tel, rodáci Košelští; tam pomodliv ao za mrtvéi živé

osadníky,udělilnejdůst. arcipastýř všemponapoštolské požehnání. Dojemný byl ten okamáik, kdyš
J. B. Milost vyslovil vrohnopastýřské uznání idík

oběma svrchu umínšným dobrodínoům chrámu Páně
na všecko, co ko eti s chvále Boší upřímně obětovali.
Veškeren lid těšil se srdečně stoho, še mobl ve svém
středu aspoň na chvíli hostiti svého vřele milovaného

vrehníh te M : 8 Pánem Bohem!
loněilwe5ne; Bandariumtpak doprorodiloJ. BM.
aš do Zabrádky.

Různé zprávy.
Proces s Hilsmoroma dospěl k jednání

před kasačním soudem ve Vídni. Líčení bylo veřejné.ednání dálo se německým jazykem. Referent dvorní
rada Dresler přednášel věc i bylo snátí, de klade
velký důras na okolnosti, které svědčí pro novina
Hilenerovu. Obhajování vedl dr, Anředníček. Zástup
cové soukromých účastníků dr. Baxa a dr. Pevný ne
byli vůbec k líčení posváni. Po delším líče .
Rosen rozsudek, jenž zamítl stížnost dra A 
níčka a potyrdil rozsudek porotního soudu pí
seckého.

Neh „Óasu“. Denník několika univer
eitních enašivců, pod komandem prof. Masaříka sto
jícich pracuje svědomitě k tomu, aby českému lidu
voškoval pověrečný názor o církvi katolické, ačkoliv
v potutváře se namáhal kdysi o odstranění „pověry“
polenské. Po několik měsíců přinášel hrůzostrašné po
vídačky o klášteřích francouzských a španělských

podle bádání věhlasného spisovatele krváků Bambasa.iž doufal, že jeho balamucení zapnstilo dobrých ko

řenů, jako kdysi v lebkověrných posluchačích přednášky“ mistra Masaříka. Ale tu nenadále „Radikální
Listy“, tedy list protikatolický, odsoudily nemravné
řemeslo realistů a původuím dopisem z Franciedo
kazují, še „kongregace prokazají Francii na poli hu
manitním a v cisině na poli národnostním nesmírné
ulušby, takže jejich skáza byla by národní pohromon“.
Takového odhalení ae „Čas“ nenadál, s protože jest
usvědčen = podvodu, pomáhási srádcováním „Rad.
Listů“, háze jim na hlavu — klerikalismne, DĎrabá
nahoda potkalarealisty nedávným okřídleným slovem

následníka trůnu: „Pryč od Říma znamená:Pryž, odBakouska“, S neobyčejnou blahovůlí aledoval „Čas“
velezrádné rejdy pastorské v naši říši a sám dr. Her
ben, český redaktor, odpadl na počátkn této pruské
agitace k holvotství. Najednou « nejvyššího místa do
padá rána na prušácko-helvetskou redakci, která rá
sem ocifoje se na lavici obšslovaných z velezrády.
Nejeme zlomyslní, ale takový studený obkladek na
hlavu velezrádných realistů, kteří s větší části berou
svůj plat z c. k. státní pokladnice, přišel zrovna v Čas.
Pánové mohou ještě jíti do sebe a přijíti k náhledu,
že stát za aró peníze zrovna nemusí velezrádné agi
tace podporovati. Měla tedy strana realistů několik
mrzutých příhod, a přičteme-li k tomu blamáš po
lenskou, demonstrace etadentské a sfalšované né
jméno obdivujeme pevnost nopravých rukopisů,
teré dosud jako ochranný pásdrší již po leta tyto

snaživé pány na povrchu. Kdyby tak náhodou pravost
rukopisů přišla opět do mody, pak — nechceme ani
hroznou tuto myšlenka dopsati. Jisto jest, že bychom
měli méně avedené mládeže a móně nevěreckých sobců
ne něitelských stolicích našich škol.

Kavalírský čin. UherskýkavalírEsterházy
propůjčil svó jméno židovské apolečnosti, která vyrábí
likóry a do světa je rozesýlá pod značkou: „Ester
bázy likér“. Za to se mu zavázali židé platit 4000 zl.
ročně.

Odsouzený redaktor. Pod tímtozáhla
vím přinesly některé listy správu, še red. „Obrany

ráce a dělpictva“ odsouzen byl k pokutě 200 K a
ka náhradě soudních útrat v obnosn 186 K pro urážku
na cti, spáchenou tiskem. Tato správa by celkem ne
byla ničím tak zvláštním, neboť podobné případy ob
jovojí se častěji, ale natí to přec ku araló úvaze,
zdeli podobné případy lista prospějí čili nic. „Obrana
práce a dělnictva“ měla jiš více procesů — a podivno,
če akoro všechny pro urážka na cti. Urážlivá
zpráva poslední týkala se p. Tita Xašky, který byl
snám jako člověk koneervativní, který nikdy proti
náboženství nerystapoval a o obec v níž působil získal
si velikých zásluh. Kdyš zemřel, tu hned 8e vyskytl
v „Obr. pr. a d.“ „telefon“ — že ae oběsil. Takové a
a podobné „telafony“ arciť nikdy ku cti listu nesloutí.
Ale zde mimo neopatrnost redaktora nutno hlavně
brátiaa váhunesvědomitost aprolhanost do

přsovatelů, kteří mnohdy = osobních příčin na něom se chtí v novinách pomstít — aby pak redaktor
sám to odpykal. — Když jest redaktor stihán proto,

že snad napsal oky ovšemtakorou, která so dlo
nynější „spravedlnosti“ napeeti nesmí, pak to arciťslouší listu jenom ku cti, byťi redaktor hmotně byl
poškozen. Ale kdyš stihání to jest pro lež a urášku
na cti, pak nemá redaktor žádného práva vnaditi si
koranu mučednickou na hlava. Mezi mačednictvím a
trestem oprávněným jest přec veliký rozdíl. Nepra
víme to snad jako nějskou výtku, ale spíšo jako přá
teleké oposornění, která by si mohli. mnosí dopisova
telé a novináři zapamatovat.

Nepevolaní „kritikové“. „Příběhya o
brasy“ toť nézev pěkné knížky z pera Fr.Kar. Svo
body. — Jest ale trapným sjevem, že naše cenné li
terární publikace jsou posuzovány lidmi, kteří nemají
vlastně o literatnře ani sdání, Kollár pravil: „Blas
nuvstvím jest rukou nemistrovnou sábat v běhy mě.
síčně“ — a to bláznovství 60 stalo opravdu moderní
nemocí jistých níských velikánů. V jednom pradském
listů čteme o díle tom kritika može, který jako ře
meslník raději se přichytilnovin. To sice novynáší
mnoho peněz — ale papírovou slávu. Neupíráme mu,
de umí snad dobře lepit pásky na noviny, psát adresy,
opisovat s jiných listů lokálky — ale podatiliterární
kritika o zasloužilém vpisovateli Fr. X.Svobodovi a
k tomu jej ještě odsouditi, to přec jest jako pěsť na
oko! Divime se jen, de Česká žarnalistika takovou
„kritika“ aměšných lidiček zcela vážně uveřejňuje.

Žena XIX. věku. V knize„Roskladv Zy
cia v literatuře“ jié překlad obstarala redakce „Roš
voj“ nalézáme mnoho pěkných stadií, které jasně osvě

tlojí stav moderní civillssce. Také o šeně jest tam
pozoruhodná a které něco nováháme otiaknomti:
Žena XIX. století připomněla ci, So „bylav ponišení“,

dloahou řada věků jako „otrok č mušova“, 1
ufala od všemohoucího rozumu úplnérovnopráv

nosti « mužem. Usilujíc urychliti rosvoj udál vy

po boj minulosti, ohraničující její svobodu aomáhala se vytrvale „práco a vědy“. Ovšem určila
příroda ženě velice obšírné pole činnosti, rovněš tak
ušitečné jako mufovi, sle emancipované dámy našich

„dnů nesní o povinnostech a ideálech: ženy, matky,

učitelky, hospodyně. Je bráp že svyk a právo nedovolají jí vstup do oborů: lékaření advokáta,
sora, inženýra atd., a de jí odňata jest mošnosé vlivu
na běh zálešitostí veřejných. Ano, ona bila i do vo
fejných pro ni bran vyšších ústavů vědeckých, s kdyš
dobyla si několika univereit, oddela se dychtivě vě
deckým studiím. — Po nějeký čas triumfovala pleť
krásná. Avšak nadšení netrvalo dlouho. Neboť hle,
ukáselo se, še věda není tek snadnou, jak se Ženě
zdálo. Podrývá zdraví, mládí, síla, žádá nocí bezesných,
celých let velkého úsilí, ano i hladu a různých jiných
obětí. A kdyš ci vyačila někoho jasně osvícená paní
vědu, sechází s ním jako macecha. Vyhání lékaře,
právníka, filosofa v daleký svět a káše mu hledati
mesi nehostinným! lídmi vlastního kontu, nedajíc mn
na cestu ani tu nejchudší výprava. Chléb hořký jest
často pokrmemodchovanců universitních, chléb ro
botníků, placených od kusu. Diplom ukoačených stadií
nezeračuje ještě blahobyt. Výhodnějšímvěra jest sná
šeti rozmary jednoho muže, neš dtisky a nešlechot
nost mnobých chlebodárců. A na konec... . . I nej
nadšenější emancipovaná žena nepřestává býti ženou.
Když z ní vyprchá první klamivý půzab vzpoury, —
tenkrát ozve se v ní ardcé nevěsty, srdce milenky,
ženy, matky. Marný byl boj a moudrostí přírody.
Žádná věda, žácné umění nenahradí jí lásky. Z oněch
několika tisíců žen evropských a amerických, které
v posledních dvacíti letech zaujely místa v lavicích
universitních, vytrvalo do zkoušek sotva několik sot
(s snad ani ne tolik). Z těch pak zase, které nabyly
diplomů, tři čtvrtiny zapomněly při rodinných krbech
rychle na sny mládí. Na druhé straně pak £ nepa
trnébo počtu, jenž skoro beze stopy utonol v převaze
mušské, z několika doktorek mediciny, práva, filosofie,
dijících ze svého řemesla, má věda velice málo pro
spěcbu a útěchy. Neznámo, aby wešena byla vyzna
mensla a vynikla v některém odvětví vědy. Hnatf

orancipační nesrodilo ani jednoho snemenitého ženského filosofa,matematika, chemika, botanika, práv
níka, lékaře. Ani v politice nevynikla dádná čena.
neboť e takovou eměšnou křiklounkou, jsko Ludvika
Michelová, nepochlubí a nebudou se chlubiti jistě ani
nejradikálnější přátelé. Poněkud k lepším výsledkům
dospěla činnost šeny v literataře krásné. Pastivěs se
do psaní románů a novel, popsaly ženy několik tisíc
rysů papíru. Hlavně v Anglii a Německa vytlačily
autorky autory « rubriky časopiseckých feuilletonů.
Ale i v tomto obora nepřevýšily talentů mužských.
Iniciativy a reformy literární nevyšly a nevycházejí
od nich. Nískosť rozamové tvořivosti nepřináší ženě
ani té nejmenší újmy, neboť rozum není blavní její
předností. Veslať ona přirozdílení darů, jimi Pro
sřetelnost opatřilačlověka, úděl lepší, totiš srdce —
zřídlo štěstí, dobroty a lásky. Určením jejím jest:

opinití muže, utvořiti spolu e ním bytost a celekdokonalý, dáti mu to, co mu bylo odepřeno . .- „
jemnoať cítění a mravní vkue. Povinností mužovou
jest: zbudovati domácnost a udržovati ji, povinností
ženy: vyhřáti ji a zpříjemniti. Maž myslí a pracuje,
žena miluje a hospodaří. Leč tomuto článku ženy
emancipované nevěří. Zavedené sliby nezávislé, svo
bodné vědy, snaží se převrátitipřirozenost svoji. Nej

sapřísáhlejší a nich hlásají nenávist k silnémupohlavía pohrdání ke otnostem a touhám nevěsty. astily
se a takovou vášní „práce do budouenosti“, še se
zdálo, že v prach zvrátí všechen dosavadní pořádek
civilisované společnosti. Hory pracovaly k porodu —
narodila se maličká myš. Jeko po osvícených Říman
kách s doby Cesarů, tak pravděpodobně ani po našich
emancipovaných ženách nezůstane pro vódu a umění
nic takého, co by badoucnost musila rospektovati.
V každém případě pak nevyváší ovoce positivní práce
fen 19. století následky jejich práce negativní.

Proti „Lamíra.“ | Studentstvo některých
středních škol v Čechách zahájilo boj proti časopisu
„Lumír“ který sa redakce p. Hladíkas omělecké výše
hluboko klesl a ti kteří dnes plní jeho sloupce, libují
ai jen ve štváčakých polemikách, jislivých vtipech a
„moderních“ črtéch, kterým enad ani oni nerožamí
tím méně lid.

Učitelstve a realisté. Všeckypolitická
strany v Čechách dosud domohly 60 většího vlivu
v národě pomocí českého učitelstva a to dosti lacino.
Za pouhý slib čili za pouhé nic posloušil ochotně
deský učitel politickým dobyvatelům. Nelze se diviti,
če i nová „lidová“ struna čili staří realisté ujímá zo
učitelstva a pomáhá ma na nohy skvělým svým pro
gramem, tedy zase jenom potištěným papírem. V čís.
46 slibuje „Čae,“ že se musí škola „odcírkovniti i
odstátniti “ vliv na „vyačování i na výchovu svěří
se učitelstva samému,“ jenom placení školských při
rášek ponechává se velkomyslně poplatnictvu. ani
ten nejposlednější venkovský učitel neuvěří „Čanu,“
že by poplatnictvo za své miliony na školství věno
vané vedalo se naprosto vlivu a dozoru na školu a.

nechalo si jenom placení přirážek, netřeba
ati. Bealisté musí o však státi „lidovými,

se bude učitelstvu sliborati.
Bedaktorem Vilímkova „Devale

náctého stoleti“ stal se p. Jan Klecanda:Pl
neňský redaktor p. K. Jonáš se redaktoretví táto pu+
blikace vsdal „pro oční chorobu, která mu další na
mábavé apolupracovnictví při díle nedovolila“ V Pl.
sní na p. Jonášovi není žádnou oční chorobu pozo
rovat, spíš mvšno souditi opak, poněvadě se stal ne
dávno členem takového sportovního spolku, kde je
třeba zdravých očí a dobrého zraku!

Hulsající vředymoderní společnosti.
Královské knrie uherská problávila sňatek braběte
Rudolfa Kinského s manšelkou jeho, roz. hr. Wilos
kovou za definitivně rozvedený. Hrabě Kinský vejde

dotýPpr



ve sňadek s bývalou spěvačkoudvorní operyHenardovou.———
Mime dlet a praskýchpříspěvkůdostane setaké často prušáckému štváčí Wolfovii něco méně

příjemného. Tak posledněve Wihrinku n Vídně byl
— sfackován, poněvadě hrubě urazil křest. sooiály.

Dvanáctiletý vlastizrádce! Na Slo
vécku vyhodili .v Kolomeji z měšťanské školy Vítka
Hrušovského, žáka třetí třídy, hocha tichého, pilného
a sirotke. To atalo se proto, že složil po slavnosti
trikolora (ovšem maďarskou) a odhodil ji jako věc,
která vykonala jiš svoji povinnost. Hoch okázale vy
hosen a nad zachráněním vlasti je velká radost v Ko
lomeji a Bodapešti (eprávněji Jadapešti). Maďarští
wlastenci plesají » rebelantským Slovákům poukazují
ns společnou „drahon vlast“ jako vzor svobody. Věďyt
jinde vlastizrádců prý nevyhazují ale vedou je zrovna
pod šibenici (ovšem v Rakousku téš ne) a Slováci
masí býti rádi, že se stalo jenom to. Takhle kdyby
byli policajti prohledali byt toho nebezpečného hošíka,
byli by tam našli dojista vážné, vlastisrádné průkazy
« přišliby snad na stopu apiknatí, na dopisy od ra
ského cara atd. V tom „dělání“ vlastisrádoů se uher,
policie vyzná.

Z vojenských kruhů. Z Přemyšlaso
oznamuje, že má býti z rakouské armády odstraněna
tornistra = teletiny a na místě jí má býti zaveden
vak z nepromokavé látky, podobný vaku, jaký nosí
alpští turisté. Kotlík pro vaření a misky Da jídlo mají
býti zbotoveny s hliníku, Čímž vším bude vába úplné
polní výsbroje pro jednoho vojáka snížena na 30 kg.

Rytířské chomtky. VilémMnohomlnvný
ne nechal vymalovati v bílé říze a s věncem uvitým
s pomněnek na hlavě. V race drží palmovou ratolest
a stojí ua břehu jezera, které jest právě rozbou
řeno. Kolem jeho hlavy je jakási záře, tek jak to
vídáráme u obrazů avětců. — Tento obras vzbudil i
tu nejoddannějších přátel Vilémových útrpný úsměv.
Tam na obraze stojí jako anděl míra a ve skutečnosti
chřestí zbraněmi, chce celý avět přivodit pod podrn
čenství kanonů a bodáků, — na obraze se tak něžně
dívá v dáli — a ve skutečnosti adílí kraté rozkasy,
o čemě oavědčíjiš jeho známý výrok „Žádného par
donu nedávejte“! Onehdy ve společnosti rakonského
velovyslance prohodil: „Hledám stále jistou
cestu, která by ale byla vydlášděna lid
skými těly“. Opravdu, tot „šlecbetná“, rytířská
choutke.

Pro „ Při požára císařského paláce v Pe
kingu, kde evropští generálové sídleli, uhořel německý
generál Schwarzhoff. Ačkoliv vyběhl ven na místo bez
pečné, vzpomněl si na svého zamilovaného pes, který
ae dosud v hořící badově nalézal. A odvážil se vnik
nouti do hořícího stavení — při čem zahynul.

Nástroj nebovrahů. V Berlíněvyrábělži
dovský továrník Friedlňnder zvláštní dlovhé, úzké a
velice ostré nože, na kterých bylo napsáno: „Pro so
bevrahy“. Opravdu,svláštníto nápad... . Nevímesice
kolik žid Friedlňnder jiš takových nožů prodal, ale
jisto jest, že by je byl nevyráběl, kdyby jich potřebí
nebylo. Tedy i ze sebovrahů se dá udělat „kšeft“,

Laciný čusopis obrázkový je „Čteníbesed
ní“ vBrně. Půlletní předplatné pouze 1K 60h. —Ča
Sopis tento hodí se znamenitě pro každou společnost
a krásné, zajímavé články v něm se nalézející apíše
se pro lid hodí než pražské „Besedy lida“.

Ce smamená monopol KrappvEssenu
jediný v Německu vyrábí ocelové desky bu stavbě
obrněných lodí. Německá říše musí platit Krappovi
© 23 marek při metr. centu více než Amerika, neboť
w Americe má Krupp konkurenty, v Německu ne.

Jare. Přijdejaro, přijde,bude zase máj...
Pomalu vrací se nejkrásnější doba v roce. Se vzkří
ením Krista, vzkřísila se i příroda. Do polí, lesů a
luk vdechlo se probuzení; nastal nový život, zářivý,
lahodný šivot jarních radostí, divot nové práce. Za
amušilá příroda odkládá se sebe teskný a smatný
rubáš s začíná na sebe a chvatem oblékati šat nový,
šat ayté seleně. Vzkříšení slaví své vítězství. Všude
mizí prázdnota a tesklivý nádech zimy, nastupoje
vládu rach, zpěv, práce. Na polích ukazují se oráči,
na lukách skotačí dětí, z lesů zaznívá radostný zpěv

pre. Všechnooživuje, všechno8e raduje. Ó, jaro!olik poesie skryto v tvém slůvka? Kolik radosti,

kolik milých upomínek obnovuje se v doši pm příohbodem? Obepínáš nás svými lahodnými křídly, za
báníš svou teplotou, svým žárným úsměvem trudnost
o čela i ze srdce a vdechuješ nám nový život, novou
naději. Nechuť k životu polibkem svým zaháníš a
vtiskuješ v srdce naše lásku, lásku ke všemu. Kdo
stížen bolestí, toho v náračí svém ozdravajoš, kdo
bledá útěchy, toho zavádíš do svých lesních palaců,
kde krásným zpěvem ptactva zanášíš v duši jeho
mír, kdo raněn láskou, tomu vdechuješ novou naději.
Jak nádherná jest tvá krása; věnde samé konzlo,
samý jas, samá poesie. Nechť si oko zahlédne kam
koli, všude neří život jarý, bujný, život vítězící nad
emrti. Duše naše při pohledu tom zalétá k té modro
jssné obloze, kde třepotající se skřivánek svým milým
spěrem velebí Tvůrce této krásy a vysílá nekonečný
dík sa to, de vlil Jsi příchodemjara tolik blaha do
duše člověka, Ty Tvůrce Nejvyšší. :

Školská hlídka.
Nebezpečí kamtoriemu. Koždéhomyslí

cího člověka překvapovaly neobyčejně prudké útoky
-učitelských liberálních listů na katolické náboženství
v posledních letech. Neušetřeno ani osob sal zásad,
všecko imshem odauzováno. Nejenom učitelské, ale |
krajinské listy byly plny níských soustarných útoků
„na katolickoo činnost. Zdálo se, že nějaká organiso
vaná společnost lopičů dobrého jména provádí dobře
rozdělenoupráci. Poukáselijsme již často v našem
Uetě, še ty různé „Budče“ jsou pro své peanášenlivé
„knstovnické stanovisko ostudou a táhubon ačitelaké

bo stara, Liberální učitelstvo vytvořilo zvláštní vý
lušnou kastu, která osobuje si nejenom úplné právo
na Školu, nýbrž 1 neobmezený vliv na veřejné sále
žitosti, Bylo potřeba očltelský atav v očích lidu po
vanésti oa výši posvátné nedotkuutelnosti, proto se
musily všecky jiné stavy, zvláště dachovenský potu“
piti a anižiti. Krátce měl se vybvořiti zvláštní proud
v národě: kantorismana, jené by ovládal celou ve
řejnost a zanedbával vlastní své původní nrčení vý
chovu mládeže. Škola neměle býti půdou pro výcho
vo mladeže, nýbrá vbodnou pomůckou ku získání
vlivn na rodiče prostřednictvím dítek. Krátce hrozi'e
záplava kantorismu výlačného, nesnášeniivého, sobe
ckého a nemravného. Že bylo pracováno liberáloím
učiteletvem ku vytvoření kastovní učitelské nadvlády,
dokazoje tajný oběžník, rozeslaný loni důvěrníky uči
tolstva na všecky spolky učitelské, jejž letos v břez
na byl oacen uveřejniti časopis „Český Učitel“ ve
svých sloupcích. Z ohěžníku uvádíme výsnačná místa:
„Žádáme vás, abyste ... využitkovali místní 8 osobní
řevnivostl a ješitnosti místních velikánů na prospěch
svého vlivo, aby v rozhodném okamžiku, když by
bylo třeba projev na podporu našich požadavků,
abyste tento projev dovedli sobě opatřiti upůsobem,
jskoby vyšel popud k něme od kteréhokoliv Jinébo
člena. — Buďte pamětlivi toho, že z lásky k nám
(jako stavu) málo kdo co udělá; proto musime pra
covati k tomu, aby tak činili aspoň z respektu před
naším vlivem a ze strachu před důsledky, které by
nepřízeň jeho mohla míti v zápětí. N jakou zbraň ne
smíme zahazovati, žádné posice opouštěti, nýbrž vědy
a všude musíme v konání svém aměřovati k tomu,
abychom vlivoplné bodnosti okupovali, když ne pro
sebe, tož aspoň pro výslovné příznivce . . . nebo
pro lidi, kteří našemu vlivn podléhají . . „4 Dle to
hoto tajného oběžníku mobli jsme se dožíti krásné
záslužné čipBostí našich vychovatelů mládeže a bojí
me se, že dnes i po odhalení jebo u uěkterébo po
kročilejšího pedacoga zůstane obsah v dobré paměti.
Z města našeho a z okolí rozhodně píšou páni do
„Osvěty“ dle svrchu naznačeného receptu, alo nyní
se otovrou oči našemu lidu, aby eoznal, že někteří
cbytráci dovedou „využíti osobní řevnivosti v obci na
prospěch avého vliva“ a že často nastrčí nějakého
slona k vytahování borkých kaštanů, Učitelstvo naše
samo nablédlo, že svrchu uvedené tajné instrukce jeou
nejspůsobilejší k tomu, aby podryly úplně důvěra
v jeho působnost a proto Vykonalo samo ortel nad
uimi jejich uveřejněním. Kóž dospěje so 1 k tomu
poznání, že liberální proudy vůbec nejsou Činnosti
učitelstva oa prospěch, pak bude více spokojených
lidí v jeho řadách. Každý přítel vzdělanosti musí si
vášíti tichého průkopníka kultury v obecné školo a
musí se atarati o slušnou jeho odměnu, ale liberální,
nesnášenlivý a sobecký politik ve škole bude vždy
postrachem svědomitých rodičů. Kautoriemns najde
vždy v národě hojnost vážných odpůrců.

Literatura.
„Úestou kříže“ zve se nádherné album V. Fo

erstra, obsahojící čtrnáct reprodukcí obrazů křižové
cesty, které vydala Cyrillo-Methodějská knihtiskárna
V. Kotrba v Praze. Je to obohacení našich uměleckých
reprodukcí. Ostatní předčí svou neobyčejnou lácí.
Stojít celé album, které bude ozdobou každé domác
nosti pouze 8 kor. Dílo Foerstrovo není pouhé snad
formálně dokonalé dílo, představující úchvatný děj
umučení Páně, ale právě jímá hlubokým pojetím a
oduševněním jednotlivých scén. Jest v tom něco my=
sticky hlubokého, jak k nám mluví z děl Bílkových.
Doufáme, še dílo, o němě příště obšírně promlavíme,
nalezne největšího rozšíření, jak zaslouží. —

Dr. Vlad.Mladějovský:Otylost, dna, cukrovka.
Bibliotéky lékařských spisů populárních svazek II.

(Redigoje Dr. D. Panýrek.) Nákladem Hejdy « Tučka.na 80 bh.

Henryk Sienkiewicz: Listy z cest. (Črty ame
rické.) Díla I svazek II. Autorisovaný překlad J. J.
Langnere. Nákladem Hejdy 4 Tačka. Čena 80 h. Ve
drabém svazečků „Listů z cest“ zapřádá se, možno-li
ještě poutavěji pestrá síť živých epiwod a roztomilých
scén z americké přírody. Líčení stává se detailnějším,
pozorování se přiostřuje, belletristické živly stále více
ee uplatňují o tomto cestopise. Cesta divokým poho
řím a pláněmi vyprávěna je s řídkou fouilletonickou
jiskrou. Jemný humor podbarvuje namnoze velmi
šťastně drobné příhody na cestách. Mistrným cause
ristou ukazuje se tu Sienkiewicz. Nakladatelství pp.
Hejdy ú Tučka dobře volilo, uvádějíc k nám cesto
pisné akiszy velkého polského prosateura. Zůstane
ma vědy sásluha, že předvedlo našemu Jiterárnímu
obecenstvu Sienkiewicze z nové stránky, — totiž jako
jiskřivého causeristu s poutavého cestopisce.

F. V. Krejčí: Jnllus Zeyer. Kritická studie.

Nákladem By A Tačka v Praze. Stran 120. Cena1 K. 20h. Přjemné překvapení uchystalo literárnímu
našemu světu mladé nakladatelství Hejdy Tučka.
V době kdy se o zemřelém básníka Orientu, mystiky
a všeho exotického pořádají přednášky, uveřejňají
essajo i vzpomínky v nejrůznějších listech, kdy moc
ná vina piety vyzdvihuje umělecké dílo Zeyerovo do
popředí všech okemšitých zájmů, — v té pravé chvíli
vyšlo nám čilé knihkupectví vatřícs cennou, nade vše

vel studií F. V. Krejčího. Odporačujem co nejvřeleji.

Rádce duchovní. Časopis kněžetva česko-alo
vanského. Rediguje dr. Josef Barien, sídelní kanovník
vyšehradský. Předplatnéročně 4 zl. přijímá knihku
pectví Cyrillo-Methodějské G. Franol v Praze. (Molan
triohova ulice). — Vychásí jednou měsíčně o 4—5
archových sešitech.

F. J. Čečetka: „Odkolébky do hroba.“ Li

dopisné obrázky z Poděbradska. 8 42 vyobraseními.Nákladem Cyrillo-Metbodějské knihtiskárny V. Kotrba
v Praze. Praha 1901. Cena 3 K. Objemná kniba, čí
tající 248 stran líčí ve dvaceti kapitolách celý život
národní od kolébky do hrobu. Čteme tu velmi pla
eticky psané stati: V kolébce, Koledníci, Dětské ,
Maziky, Namlouvání, Svatba, Bez diplomu, kde se
roszmarně líčí tajnosti žehnaček, Lidové názory 0 zje
vech přírodních, . Domácí hospodářatví, Jidelní lístek
našich předků, Chléb náš vezdejší dejž nám dnes,

fsnamné dny v lidovém podání, Vánoce, Jak nášlid vypravuje, Lidové legendy o av. Prokopu (sv.
Prokop pocházel z Chotouně v Koufimsku), Několik
archů starého psaného verbáře, Kořenářky, Ranhojiči,
Poslední chvíle života, amrt a pohřeb, Památky z mi
nulých dob na Poděbradska, Kuitarní obrazy z doby
poddanatví. Již pouhý tento seznam svědčí o bohato
sti obsahu této velezajímavé novinky. K tomu však
ozdobena jest kniha, 43 obrazy, z nichž osm jsou
celostranné přílohy. Úprava knihy, která jest ozdo
bens orig. titulní kresbou mistra Aleše, je vkusná a
pečlivá, a slonží jistě typografickémo ústavu V. Ko
trby ku cti. — Co by se sned dalo vytknon jest, že
episovatel jednou třeba nepatrnou věcí ae někde příliš
dlouho zabývá a že tím se stávají některá místa pro
čtenáře unavující. Také to, že hned na první straně
jsou vyjmenovány všechny pomůcky a přístroje po
rodní báby když jde k porodu, což mohlo býti £
v zájmu mládeže vynecháno.

(Zasláno).

Veškerým veledůst. vikariátním úřadům.

Předloha o změně 8 3. katechatického zákona
ze dne 17. června 1888 č, 99, která čilým farářem a

říšškým poslancem dp. J. Žičkaremv předchozíříšskéradě podána byla, nedošla svého vyřízení pro „ne
dělnost parlamenta.“ V nynější říšské radě, jak ozna
muje vídeňeký „Correspodenz-Blatt“ opětně podal
tutéž předlohu dp. Žičkar, odvolávaje se na křiklavé
nepřístojnosti $ 3. na různých místech dacbovních
správ vzešlé jakož i na četné petice předchozí říšské
radě zaslané, jež za změnu $ 3. žádají; též zemské
sněmy ze Štýrska a Krajiny vyzvaly vládu, aby se
postarala o změnu katech, zákona.

Jelikož předloha páně Žičkarova jest dobrými
a pádnými důvody opatřena, dostačí když naše petice
na říškoa radu adressované, jen krátce sepíšeme
as v tento rozam: „Podepsaní přistupují k předloze
dp. farářem Žižkarem podané, která domáhá se změny
8 3. zákona ze dne 17. června 1888 č. 99, v plném
smyslu její znění a důvodů uvedených“ Čím více
petice, tím větší váha předlohy.

Protož žádám snažně jménem naší palčivé
otázky katechetické veškeré veledůstojné pány vikáře,
aby jak shora uvedeno, krátkon petici napeali, tutéž
do svého vik. obvodu circulando k podpisům (se vším
možným urychlením) všemu farnímu duchovenstva za
slati si neobtěžovali a potom baď dp. Žičkarovi nebo
mně zaslati ráčili.

P. Tomáš Střebský,
obradimský bisk. vikář v Mikulovicích,

p. Pardubice.

(Zasláno.)
Všem dárcům na pomuík milého zesnulého P.

Petráně, apiritnela sdělují, že pomník prostý na hrobě
zemřelého našeho představeného již stojí, anoť nebylo
tušeno, že budou se konati sbírky.

Co bylo sebráno ua pomník, obráceno tedy na
zřízeuí fondací v semináři a v kollataře zesnulého.
Sebráno 400 kurun a z toho zřízeny fandace v 8e
mináři 2, v rodišti zemřelého P. spiritoala také 2 —
ročně.

Všem dárcům vzdávám srdečné Zaplat Pán Bůbl

František Jirásko,
kaplan'v Rovni.

Listárna redakce.

Některým P. T. pp. interesentům: Rukopisy
redakci zaslané se nevrací. Býváto jen n belletr. ča
sopisů, že ae rukopis na žádost autora vrátí, ale jen
tehdy, když si přiloží známku na frankování. Ku ekra
cování neb měnění rukopisů jest redakce oprávněnou;
výjimku v tom ohledu tvoří jen placená „zaslána“
neb insert.

A. B. C. Vldp. vikář Uhlíř jest nyní farářem
v Přepychách.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Wap Cenníky na požádání franko. “ii



Nlístní konkurs,
Při obecní zastavárně v Hradci Krá

lové obsadí se:

1.) místo odhadce látek a Šalstvá;

2) místo sluhy.
S místem odhadce spojena je roční

odměna 1000 K.
Zvolený odhadce bude povinen před

svým nastoupením složiti kauci 2000 K.
Plat sluhy ročně obnáší 720 K a pří

spěvek na byt ročně 240 Ka kauce 1000 K.
Kompetenti o místa tato v Hradci

Král. usedlí podejtež žádosti své opatřené
doklady své způsobilosti do 6, května t. r.
do 11. bod. dopoledne v podacím protokole
purkmistrovského úřadu.

V Hradci Králové, dne 23. dubna 1901.
Za starostu:

WWeinhengst.
Pro chudokrevnost, rhoumatismus,

dnu, bledničku, lschyna, skrophulosu,
nemoci ženské atd.

výtečně osvědčené, moderně zařízená, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, Jodové, jehllónaté,
jakož i massage za odbornéhořísení lázeňského
Jekaře MUDra.4. Peluňky pro nemoci nervové
s míšní.

Půvabnákrajina, suchá poloha, rozsáhlé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná ro
staurace a stanice poštovní j telegrafní.

Vzdálenostod nádražíJosefow-Jaroměř
úl hodiny, vozy na nádraží, spojení a Prahou
tyřikráte denně.

Řiditelství lázní Velichovky.

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

PB"zasílá se "fil
v různých vazbách i novázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

Sbírejte upotřebené

poštovníznámky sochzamíartanýchdruhů i ty nejjedno
dušší,ve prospěch chu

dých hochů, kteří se chtí věnovat stavu kněžskému,
Za to každý dotane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány bnďtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
genu (Vorarlberg).

>V
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Nejevětější Svátostí Oltářní
posvěcený.

SestavilAbbé A. Henry, čestnýkanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle III. vydání
přeložil Wojt. Kameš, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran514—80.—Cenabrošovaméhovýhisku1 K
40 h, franko 1 K60 h; otuhé ensběceloplátěné
1 K60h, franko A K; okůh 2 K60 h; frankoAKON.

Recensi pochvalnou této výtečné adorační knih
viz v červencovém sešitu „Rádoeduebovníhoť r. 1890.

Časopis: 89. Eucharistia (roč. I. 1896)čís.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jeme vděční ctěné blsk. knibtiskorně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání « Walsorem máme knihu tuto za lepší a

já pro členy věčného klanémí nežli onu,
něvadž podává nejen hojmast modliteb, ale 6 my

Rlének k rozjímání, čebož se ve Walseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanéní
tento spis, nepotřebuje dlouhoněčeho .

Kniha obsahem dělí se na 8 díly: Díl I. hodí
so zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

oučení o N. S. O., o měi svaté, o sv. přijímání,
ojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se

kněžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
a kázáním. — DÍl ll. uvítejí zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S Olt.,
k av. přijímání, ke mši svaté; z té příčiny kniha
došla i v našich ženských klášteřích hojného rozš-ření.

Biskupská knihtiskárna.

e Učněe
z řádné rodiny, za výhodných podmínek

přijme

Antonín Nádvorník,
civilní a vojenský krejčí v Hradci Králové.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník,apřípežný soudníznalec a odhadce

v 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 stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: déle pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré správky hodinek so vyřizují.
OB“ Vše za levné ceny. "P

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Theoreticko-praktická rakověf

(horálu římského
P bohosloveckéa učitelskéústavy,pro kněží, ředitelekůru, varbaníky a přátele círk. zpěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor blak. stadent. semináře, učitel círk. spěru ne

bohosloveckém účelišti v Hradci Král. 

Schváleno c. k, ministeriem kultu a vyučování vý
Dosem ze dne 20. října 1809 č. 25.748 jako pomocná
kniha při vyačování hudbě na ústavech učitelských.

Stram 250 relké 8,. —Cena výtisku brože
vaného 8 K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazkě

3 K ©k, poštou ©20 hvíce.

Praktické část přináší přesné nápěvy apěvů, s mi
sálu a rituálu, gradnálu, pontifikélu, vesperálu a.
kantorina marněv jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gemer. kanenické
vlsitací, (Eoce sacerdos), pro litanie be všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou litanií

k nmejsv.Srdel Páně a j.
Četné pochvalné kritiky z péraodborníků: řed. Nel

very, Zelinky, Jiráska, P.Albana 0. p. B. a j.

Kniha má schválení nejd Ordinariátů královéhradeckého,
budějovického, olomouckého.

Vahledemk mnolstvé motové sasby,staréhonotopisujecenavelmí
Bisk. kmiktiskárna.

Rustracím:

PON Lao

*Vademecum
seu Brevis Synopsis

| materiarum et casnum in cura animarum freguen- (©
tioram. Ad usam potissimam clericorum et neo

a) sacerdotum juxta optimos fontes et probatos su
: ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.
MiSram 541 —8*. — Cenabdroj. K 390, poštouK 30.

LOVOTGW

2 Kniha se schválením Ordinariátním vydaná R
sestavená je po způsobu slovníku abecedné, po- |$
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bes

ečná ve všech pochybnostech kněžského nůso- [
' Banf se naskytujících, ze všech oboru vědy theo

ki logické. Dodatek podává v authentickém znění
regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo
vých, Husových s Lutrových, důležitou konsti
tucí Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o censnréch
církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.

Podrobný index usnadňuje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna
DOP NESD2 A A OBOPO S R RBA8

(Zasláno).

Závod kobercový a všech předmětů
k zařízení bytů, hotelů atd.

Adolfa Novotného
v Týništi nad Orlicí

pracuje dále a oznamuje ctěnému P. T.
zákaznictvu, že svěřené zakázky s dosavádní
péčí a rychlostí vyřízeny budou.

Obzvláště se upozorňuje na levné
zboží z partie.

GPIXEGIXCHIXGODXGSDXGOD
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Wolf se při této příležitosti tázal, jak se stelo, že
»Neue Freie Presse« otiskla podstatnou část této
předloby dříve, než byla rozdána poslancům. Hr,
Vetter odkázal ho na předsedu ministerstva.

Situace v parlamemtě. »Sonn- und
Montagsatg.« píše o situaci na základě informecí
vládníchtekto:Přesmnohéobtížea příhody,které
se v poslední době udély, není smýšlení přece ni
kterak pesimistické, třeba že se nesmíme oddávatí
žádným klamům, že nelze sni pomýšleti na to,
aby pracovní program Baernreitherův bvl projednán,
ježto ve 23 schůzích, které sněmovna bude konati,
nelze celý materiál nikterak spracovati. Během to
hoto týdnu každým způsobem nastane změna
scény. Není pochybnosti, že parlament tuto těž
kou zkoušku šťestně přestojí. | Mladočeši sice k
otázce o prozatímním rozpočtu nezaujali určité
stanovisko, asie má se za to, že nikterak nebudou
vyvolávati ohrožení parlsmeniní práce. Obtíže
mohou nastati v nejbližších dnech jen z konfliktu
mezi katolickou strénou a německými radikály,
ježto jak katolická lidová strana, tak i antisemité
jsou odhodláni netrpěti dále urážek německých
radikálů, Přes to se však situace nemusí posuzo
vati pesimisticky. Každým způsobem všsk třeba
počítati s možností, že investiční předloha dostane
se před plenum sněmovny a v tomto zesedání jen
ve výboru bude projednána.

Interpelace buď jemdotazem. »|n
formation« poukazuje na skandální zneužívání in
terpelací vkládáním necudnosti a urážek do nich.
Především jest úplně oprávněn požadavek, aby se
učinil konec soustavnému tupení náboženství a
církve, Ale tu se nesmí sněmovna a její předsed
nictvo schovávati za státního zástupce. Celému
zlořádu tomu učinil by se zkrátku konec, kdyby
stanoveno bylo pravidlo platné v obou sněmov
nách francouzských a v parlament italském: že
totiž dotaz smí býti jen dotazem. Nikde se pra
vidlo to tak přísně neprovádí, jako v Anglii. In
terpelece nesmí tam obsahovati ničeho, nežli jen
dotaz na ministra. Každé slovo odůvodnění, každý
dodstek jest naprosto zakázán a zapisovatel sně
movny je za kontroly speskra (mluvčího) škrtne.
To by mělo býti zavedeno také u nás. Dotaz měl
by býti dotazem, Pak by se samu sebou zamezilo,
aby se dotaz stal pohanénír,

Německý císař Vilém dávalminulýtý
den svého syna, korunního prince, zapisovati na
universitu v Bonnu. Potom súčastníl se i komersu
studentů a měl tam řeč, v níž studenty pobádul
k nadšení pro Německo a jeho poslání. Připome
nul též Bismarkův výrok: »My Němci bojíme se
Boha s ničeho více na světě«. Německé nacionální
sebevědomí řinulo se tu z úst všech.

Válka v jižní Africe. Zdá se, že Bo
erové přes nepříznivé počasí, jaké v jižní Africe
zavládlo, ve své čilosti neochabují. Když se také
tu i tam Aagličanům nějaké to odděleníčko bo
erské zujati dá, stává se mnohem Častěji opak,
že boerské čety často přinutí 1 oddělení anglická,
jak Angličané sami to doznsti musí, ke kapitu
laci. Tak se to stalo většímu oddělení anglickému
právě tyto dny u Kronštatu. Kolik ale takových
nehod se světu zamičí, to nelze říci, Velice nepo
hodlným je Angličanům přepadání vlaků, v čemž
jsou Boerové pravými mistry.

Od Číny vyslanci požadují úhrnnou ná
bradu více než 65 mil. lib. st., Rusko požaduje
16-9 mil. odškodného za válečné útraty, poško
zení za mandžurské dráhy a 1'2 mil. za ztráty

-o
mniši z kláštera Břevnovského a z4 opata Bauera
r. 1294 vystavěn byl veliký kostel. Obě budovy
byly ve válkách busltských zapáleny, načež po
dobách husitských za opata Otmara Cinka opět
zřízeny. tak, jak je dosud spatřujeme, Z původ
ního kostela spatřujeme ještě presbytař a hlavní
portál.

O mniších řádů sv. Benadikte. kteří zde pů
sobili jest v historii často zmínka, O župu Klad
skou dobyli si zásluh neocenitelných. Učili lid
vzdělávat pole, provozovati řemesla, založili školy a
také věhlasné gymnasium Broumovské, na němž
celá řada vynikajících lidí studovala, a které i za
dnešní doby se těší chvalné pověsti, jest jejich dílem.

Z řeholníků mnozí vynikali uměním a uče
ností. Také na poli národnostním dobyli si ne
ocenitelných zásluh, Zvláště řeholník Bon. Pitter,
v dobách, kdy germanisace se počala v Čechách
šířit co nejrozhodnějí českého národa se zastával
e Němcůmv jich počínání překážel.

Znamenitým učencem byl zdejší převor Matouš
Sobek z Bielenberka, který se později stal biskupem
Králobradeckým a pok arcibiskupem pražským.

V 17. úoletí zde byla založena Mariánská
kongregace, o níž se také Jirásek v některých
svých spisech zmiňuje. Keždoročně konaly se zde
veliké slevnosti ku cti a oslavě Penny Marie, že
v celých Čechách nebylo jim rovných. Z daleka
přicházeli lidé, aby tu pobožnost svou vykonali
a dojemných slavností se zúčastnili. Ve velkém
sále kláštorním za války s Pruskem sídlel generál
Laudon a později také nějaký čns císař Josef II.
V roce 1875 byl klášter na rozkaz císaře Josefa II.
zrušen a řeholníci museli se rozejíti. A tu v hi
storii čtemě, kterak lid z celého okolí truchlivě
vyprovázel šlechetné kněze a když tito naposled
mu žehnali propukl v pláč. Mezi lidem bylii

soukromníků. Za každý měsíc po 1. dubnu 1go1
požaduje se dalších 200.000 lib., at., Itslie pože
duje za odškodné 3,800.000 lib. st. s 100.000 lib,
st. za každý měsíc po 1. květnu 1901 a dalších
1,600.000 lib, st. nebude-li Čína vyklizena před
zimou a 1,:40.000 lib. st. odškodného. — K po
měrum se oznamuje: Na všech stranách lze po
zorovati hrozivé jitření mezi Číňany. V Chau
Hai-Kuanu, ležícím na severu v zálivu Liatongu,
utrpěla sngloindická kolona porážku. Jest obava,
že tento neúspěch vojska spojeneckého bude míti
neblahé nasledky v zápětí v kraji, kde vzpoura
bozerů nabyla v loni tak velkých rozměrů.

Drobná obrana.
Užitek ze zrušemych Llášterů. Dosti

hluku natropilo pověstné Proudhonovo heslo
„Majetek jest krádež“ a dosti jeho hlasatelů
odpykalo žalářem revolnění své choutky, pro
tože společnost lidská musí hájiti nedotknutel
nost soukromého majetku. Není tedy radno
šíříti revoluční zásadu, že majetek měšťácký a
židovský jest krádeží, ale lze zcela volně
horliti pro zabrání církevního majetku. „Cas“
aspoň a jiné protestantské listy nemohou ani
najézti dosti obdiva nad svobodomyslností
francouzskéa portogalské vlády, která právě
ruší náboženské epolečnosti a zabírá jejich
majetek, ačkoliv jiné vydřidašské společnosti
ponechává nerašeně přiobírání lidu.

Potomek českobratrské humanity sice
odporučaje vřele tuto násilnost i rakouské
vládě, ale u nás netřeba se konfiskace klá

šterního jmění mnoho obávati, protože by toopatření hrozně málo státní pokladnici pomo
hlo. Řehole uaše nevzpamatovaly se dosud
z konfiskační prakse josefipské politiky, proto
kromě starých budov a něco spuchřelého ko
stelního barampátí nedalo by se nic jiného
zabrati. Ještě tak židovští agenti vydělali by
něco při licitaci, jako se to stalo před 100
lety. Historietehdejší konfiskace klášterů jest
velmi poučnou, Odhadování badov, statků,
klenotů klášterních, prodej jejich a hospoda
ření s nabytým jměním bylo v pravdě podivu
hodné; při tom panovala surové vandalství a
neslýchaná porušenost výkonných orgánů. v8
kási židovka Schendl-Dobrašková z Brna pře
dložila r. 1788 císaři IL plán, dla něhož cizo
zemská společnost židů chtěla skoupiti všecky
statky zrušených klášterů za 20 milionů zla
tých. Ačkoliv statky klášterní nebyly této
společnosti prodány, přece bylo rozhodnuto,
aby židovce Dobrušce byly prodány všecky
posvátné klenoty a nádobí kostelní. Jak se
tyto památky umělé a posvátné prodávaly,
svědčí malý příklad. V klášteře vídeňském
poblíž cisařského hradu byly všecky kostelní
poklady prodány dle úředního výkazu za
36.000 zlntých, ačkoliv za jedinou monstranci
platil zlatník Holbeín 60.000 zlatých dle kvi
tance, jež dostala se do rukou mocnářových.
Když před zrakem mocnářovým dájy se tak
hanebné obchody vládními úřady, jak to teprv
vypadalo dále, kde nebylo se třeba obávati
kontroly. Marianský obraz v poutním místě
Waldrastu v Tyrolsku byl obrán ve jména
zákona o drahocennon briliantovou ozdobu a

mnozí starci, jímž byl klášter jedinnou oporou,
kde nalézali ochrany a podpory ve stáří; ten lid
nemohl pochopiti proč ty moderní, reformační
snahy odnímají jim útěcbu a oporu, proč rušeny
jsou řehole, které postaletí se přičíňovaly o blaho
lidu, které skýtaly lidem pramen výživy, založily
školy, zavedly řádnou výchovu v rodinách pěstovaly
umění a vědu, naučily lid řemeslům a práci rol
nické, zkrátka, které vykonaly ohromný kus práce
v kulturním vývoji lidstva,

A což kdyby ten lid byl věděl, že těmi šperky,
které snad kdysi zdobily sochy svatých se leckde
krášlily bohaté židovky, že drabocenné předměty ze
zrušených klášterů dostanou se do rukou cizinců si
židů, kteří již v tehdejší době svým jednáním
vzbuzovali odpor. A peníze přišli tam, odkud
zvláště národu českému nejméněpřízněkyne ...

Ten lid uznával plné zásluhy řeholí, sbíral
na stavbu kostelů a klášterů, okrašloval oltáře a
sochy, poněvadě byl pevně přesvědčen, že činí
práci záslužnou nejen v zájmu náboženství, ale i
ku prospěchu a obohacení vlasti — a tu arciť ne
chápal, proč to vše má přijít na zmar, proč se
tím, co on nashromáždil má obohatit cizinec, proč
ten český národ má býti zbaven svých nejupřím
nějších rádců a učitelů a oloupen o drahocenné
památky....

I v Polici, ač přičiněním oputa Rautenstra
ucha statky klášterní zabaveny nebyly,.přec pano
valo veliké rozhořčení a zvláště proti Vídni se
vzmáhsl veliký odpor. Z toho se dá již vysvětliti,
proč mnozí mladíci utíkali do ciziny aby na úkor
vlády vídeňské bojovali pod cizími prapory,

Po odchodu řebolníků zavládla mezi lidem
nespokojenost, která se stupňovala rok od roku a
která dostoupila výše, když druhý kostel v osadě,
jenom z příspěvků zbudovaný byl na vyšší rozkaz

sa nějakou doba objevila se v plesu žena Ji
stého člena konfiskační komisse 8 touto ozdo
bou na hrdle. Věci drahocenné a památné
jako n. př. meč vévody Albrechta, člena cí
sařekého rodu, byly prodávány po zlatkách a
odváženy židovskými agenty za hranice. Z klá
šterů a chrámů nadělány kasárna, věznice a
tovární dílny.

Chudina z celého lupu nenžila nic, pro
tože z licitace vytěžené peníze stačily na vý

loby různých komissí. Zlořády při prodejiklášterních pokladů panující porušíly na mnohá
leta mravnost úřadů. Státní pokladně nepřibylo
s loupeže církevní nic dle výroku sumého cí

saře Františka I., jenž odsoudil tento přehmat
slovy: „Já pro svou osobu nenesu žádné
viny v této věci; předkové moji to učinili;
financím však nemůže to přinésti žádného

štěstí,neboťn ný krejcarpohlcujezlatý“ (Viz dra. Kryštůfka, Dějiny církve ka
toilcké str. 165.) Tak jenom židovský chabras
těžil z konfiskace církevních statků před 100
lety a mohl by i nyní něco vytěžíti, proto
lze pochopiti, proč tilosemitské listy usilají
o nové zrušení klášterů.
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Z činnosti katol. spolků.
Diecésní jednota cyrilská v Hradel

Králové koná ve středu dne 8. května 1901 o 8.
hod. večer v spolkové místnosti v Adalbertinu svou
výroční valnou hromadu. Program: 1. Zprávy fan
kcionařů. 2. Doplňovací volba výbora. 3. Volné ná
vrhy podané výbora do dvou dnů před valnon hro
madou. Výbor jednoty činí tímto P. T. členstva
k valné hromadě uctivé pozvání ae zdvořilou prosbou
za Četné účastenství.

Nový politický klub křesťansko
demokratický zakládá se pro hejtmaustvíkrá
lovébradocké se sídlem v Hradci Králové. Stanovy
došly místodržitelského schválení a astavojící valná
schůze koná se v neděli dae 6. května b. r. 0 3. hod.
odpol. v bostinci p. Špryňara na Slezském Předměstí,

Schůze katol. jednoty v Polici m.Jí.
Z Police se nám píše: Naše katol. jednota konala
v neděli, dne 28. m. m. velice zdařilou schůzi. Za
vítal k nám p, Prosečeký, redaktor „Obnovy“, z Hradce
Králové který působivě probral thema: „Kristus a
proletáři.“ Učastenství bylo velice četné. Přišli lidé i
ze sousedních obcí, ano i z Hronova ae asi 10 členů
tarnnějšího katol. epolka dostavilo. Jak působila před
náška p. redaktora, a jaký zůstavila zde dojem, 0
tom nejlépe svědčí zavěrečná slova vldp. B. Kries
bofra, který po dlouhé, ekoro 2 hodiny trvající před
nášce vřelými alovy p. řečníkoví děkoval a mezi
jiným pravil: „Slyšeli jeme právě slova, která tek
dalekosáblý význam mají i pro naše poměry. Slyšeli
jeme, jak bezdůvodné jsou boje proti katolickému
náboženství, a jakých zbraní odpůrcové naší proti
nám používají. Z historie citoval nám p. řečník mnoho
důležitých dokladů, které nás mohou dostatečně pře
svědčiti, že boje proti našemu náboženství jsou po
míjející a že pravda přec zvítězí. Objasníl nám podlé
základy bnutí „Pryč od Ríma“, a avedl, že prote
stantismus takovým způsobem vlastně urychluje svůj
pád. Neboť takoví lidé, kteří se dají za bídný groš
od své víry odlouditi, nemohou nikdy býtí oporou
náboženství jiného, ba naopak, urychlejí vlastně jeho
zábuba. Přesvědčivě rozebral p. řečník otázku národ
nostní, zmínil se laké o nejvíce napadaném ndp. bi
skapa kr“!ohradeckám, který podal již tok důkazů,
jak vřele . národem svým cítí. Zajiste mluvím ústy———————————————
zmenšen, že totiž loď chrámová byla zbořena a
jen presbytař (nynější hřbitovní kaple) státi zůstala,
Lid viděl, že se to děje jen z osobních choutek,
že kostel nikomu nepřekáží a že jen protinábo
Ženská politika šíří spoustu a dává podnět ku vzpou“
rám. Ten lid dobře tušil, že bvuráním oltářů a
chrámů podkopána bude i autorita světská a že
po chrámech přijdou na řadu i trůny, což se v
pozdější době vyplnilo. Neprozíraví politikové
chtěli seslabením církve utvořiti pokrok a netušili,
že se tím rozbijí stát a že ta jejich práce přivodí
jenom proudy krve, nespokojenost, násilí a vzpoury,
které mohou základy samého trůnu podkopati. —

V době aynější jest Polický klášter často
navštěvován. Přicházejí sem zvláště spisovatelé,
kteří zde berou často látku k historickým povíd.
kám. Klášterní a zaroveň farní kostel jest krásné
upraven. Nedaleko odtud rozprostírají se roman
tické skály Adrsbašské a Teplické, kam průměrně
12.000 turistů ročné zavítá, Jest tedy Police zvlá
ště v leté bojně obydlenou. Před klášterem stojí
kamenný sloup, na němž spočívá pozlacená zemé
koule a kříž, Sloup ten postavil z vděčnosti k mé
šťanám Polickým opat Wolfgang Selender, když
byl svého času z Broumova vypuzen a v Polici
nalezl útulku.

U hřbitova, v bezprostředním sousedství
kláštera nalézá se malá kaplička Panny Marie,
pod níž prýští pramen, Jest to místo, kde v šedé
dávnověkosti stávala poustevna. Vodě té přikládá
lid zázračnou moc a i z daleka přicházejí sem
lidé, aby se zde pomodlili a vody lé se napili.

Klášter obklíčen jest stromovím a šedé jeho
zdi malebně se vyjímají v zeleném vénci akacií,s .

Mlčky kráčel jsemv průvodu kněze řádu
av. Benedikta, B. Krieshofera po místech, z nichž



Vásvšech, kdyšp. řešuíkoviza jehokrásnou 
náštu vsdám blubove oítěný díki“ — A obrátly we
k p.ředníkovi, vidp. Kriesbofer pravil: Buďte ubes

„ čtěný pane řečníku, de lid sde přítomný, ač
si musí dobývati vezdejší chleb, přecnikd

svoji víra nezradí. Víra sílila jej ve všechbouří

1 sáštitou v bojích nastávajících. — Hlaboce dojmuti
loučíme se s Vámi s prosboa, byste vyřídil nejdůstoj
nějšímu arcipastýři našemu, de lid sdejší nikdy neu

věří ošemetným snshám jeho odpůrců, še všdy s léou vzpomínati a modliti ae bude za nejlepšího
Čou, nejhorlivějšíhobiskapa, ze J. M. ndp. biskupa

Eduarda Jans Beynycha. . ." Schůsí přítomníbyl iněkteří národní socialisté, kteří vlastně přišli s 
slem dělat „repliky“ — ale po přednášce neměli
dádné choti své zásady projovit.

Přednáška. Z Nov.Bydiovase nám píle:
Zdejší katol. jednota konati bade v nedělí, dne 6. t*
m. o 7 bod. večerní schůzi, při které bude přednášetí
otp. Alois Vobejda-Prosečský, redaktor „Obnovy“ 5
Hradce Králové, který na naši šádost zvolil tbema:
„Svoboda a křesťanství“, Jelikož přednáška o thomatě
tom, kterou p. redaktor jiš v katol. jednotě Častolo
vické konal jest velice působivou a zvláště na naše
poměry se hodící, žádáme všecky členy, aby se v hoj
ném počtu dostavili a hosty sebou přivedli.

Z Nového Bydžova. Vneděli, dne 28. m.
m. přednášel v katol. jednotě naši jednatel vldp. Jos.

Šmejkal o thematě: „Křesťanství práci posvětilo.“V řeči své poukázal, jak práce u pohanských národů
za potapu považována byla: me obrovských stavbách
starých Babyloňanů, Egyptanů i Římanů Ipěla kletba
a tisíceré proklínání oněch tisíců nešťastných otroků,
kteří biči poháněni, stavby ty konati museli. Přišel
Ježíš Kristus — ad do třiceti let dlel v dílně svého
pěstouna, pomáhal ma při práci, aňal z ní kletba Ho
epodinovn pro hřích Adamův na ní uvalenou, posvě
til ji a povýšil za nejčestnější povinnost. Dílua Na
zareteká byla věra jako druhým rájem, rájem práce.
Než, jako o první ráj připravil lidstvo dabel sám,
tak o druhý ráj — ráj práce — připravují lidé a ďá
blem spojení, kteří seřadání jsoů pod prapor libera
lismu, socialismu, anarchismu a j. Ke konci té řeči
vybízel četně shromážděné, aby nedali ee strhnouti
nověreckými hesly. Nenaříkej v své chudobě, že Bůh
na tě zapomněl, že bobatství nedal tobě — jestliže
jen málo máš — mnoho míti budeš — budeš-li v tom
málu věren Bohu a svým povinnostem. Posvěfte si

rácí avou modlitbou, a modlitba nám takřka pozlatí
aždé zdvižení raky, každý krok. — Po přednášce

sebrali s chutí naši ochotníci a to velice zdařile jed
noaktovku: Studentský trojlístek. Za výborné výkony
odměněni hlučným potleskem. K osvěžení zábavy při

spěl pan řid, kůra a pp.Balcar, Bartoš, Šenk, kteříromážděné svými zdařilýmivýstupy velice obvese
lili. Sbírka na prapor 70 zl. vynesla. —

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésní. V Pána zeenol: p.

Vinc. Slavík, koop. v Slavoňově, + 27. dubna (naroz.
1872 vys. 1899). Ustanoveni jsou: p. Frant.
Pecka, děkan v Č. Skalici, za děkana do Náchoda,
p. Karel Neužil, kaplan za administratora v Ronově,
p. Frant. Nentvich, koop. za administr, v Harracho
vě, p. Frant. Kratochvil, kaplan ca administr. v Zá
boři, p. Jindřich Kolář, administrator za kaplana vo
Vel. Petrovicích, p. Karel Bláha, kapl. Petrovický
ta koop. do Probluzi, p. Leopold Opletal, kapl. ze
administr ve Branné, p. Frant. Král, koop. Třebovi
cký za administr. do Lukové, p. Arnošt Porteš, ad
ministr. Lakoveký zs kapli. do Lanškrouna, p. Josef
Unger, kapl. Kácovský za expositu do Libřic, p. Jan
Saížekzakoop.ve8v,Kříží.Uprázdněná místa:
Česká Skalice, fara patron. knížete Schaumburg
>-=->->=>=>—>—>—>—>—>—>—>—>—>—-—=—-—-—-—>—>—>—————————=

každý kámen hlásá kus historie. V té chvíli těžko
bylo mluvit, vždyť myšlénky zabíbaly do minu
losti a před očima zjevoval se mi obraz těch za
staralých dob. Již jako chlapec četl jsem se zaní
cením historické povídky Jiráskovy a prosečský
pan farář Kopecký mi je zvláště odporučoval.
sTo čti hochu,« říkával, »abys v bojích života
nikdy nezapomněl na své náboženství a na svou
vlasť.« Ten dobrý, předobrý duchovní otec| Ač
tolik bojů a útoků se přeneslo přes jeho hlavu,
ač utrpení bylo denním jeho údělem, přec zůstal
věren vždy svým zásadám, pečoval o blaho svých
farníků a zvláště nám, dítkám věnoval velikou
péči. Bůh ví, jestli v tom jest od mnoha lidí ten
nenáviděný cit — a nebo ten chladný, vážný ro
zum, ale vždy kdykoliv ai na něho vzpomínám,
mám oči plné slzí. ...

Netušil jsem tehdy, kdy jsem jako chlapec
o Polici v Jiráskových spisech čítával, že kdysi
budu moci kráčeti na té samé půdě, kterou tak
úchvatné ve spisech svých Jíčí, že na vlastní oči
spatřím místa kde takřka každý kámen jest pa
mátným.

Přišli jsme na hřbitov. Můj průvodčí upo
zornil mne na staré náhrobky, které jsou do zdi
vtlačeny; jsou to vzácné památky staročeské, jen
žel, že zub Času již patrné stopy na nich zanechal.
Písmo jest nečitelné a pískovcové figury deštěm
valné poškozené.

Uprostřed malebného hřbitova jest spousta
nádherných, mramorových pomníků. Se zájmem
sledoval jsem jednotlivé z nich a tu překvapen
spatřil jsem mezi nimi prosté, dřevěné kříže, černou
barvou natřené,

»Zde odpočívají zdejší duchovní správcové,«
pravil mi můj průvodce.

Dojat, stanul jsem.

Lippe od 1. května 1001. Harrachov, fara patron.
náboženské matice též od 1. května. Na odpoči
nek vstoupil: p. Kar. Nlokel,farářv Harrachově.

Osobní. Dp. vioerektor Orel, apisoratel
„Bakověti chorála“, vykonal v Praze státal zkoulku
se zpěvu s vysnamenáním.

Dámský odber Ustřední Matice
školské v Hradci Králové pořádá v sobotu, dne
4. £ m. akademii za leskavého spoluúčinkování pí.
M. Bartholdyové, slč. E. Scheinerovy, slč. F. Voá
skovy, sl. pév. jednoty „Eliška“, al. jednoty divadel

ních ochotníků „Klicpera“ PR: prof. H. Doležila, L.Knepra, M. Nepeřeného, J. Ne řeného, J. Strégla,
Dra. L Scheinera a prof. J. Vendary. Pořad: L. Živý
braz, znázorňující „Ústřední Matici školakou“. 1. 8.

Čajkovský: Sbor dívek (s opery „E.Oněgin“; zapěje
Eliška“. Řídí p. J. Strégl. 3. Prolog k dram. po

hádce „Radůs a Mahulena“ od Zojera s melodram.
průvodem houslí a klavírem od J. Suka. Deklamaje
aj. F. Vocáskové, housle p. L. Knepr, klavír al. E.
Sohoinerová s p. drem. Scheinerem. (Upraveno skla
datelem samým, k tomuto vočeru se vzácnou ochotou
půjčeno pí. Zdenkou Hlávkovou, chotí presidenta
české akademie.) 4. Zd. Fibich: Klavírní kvarteto

E moll op. 11. a)Alegro moderato, b) Thema con rariozioni. Zebrají pp. H.Doležil, M. Nepeřený,J. Ne

tený s J. Strégi. Na to:Nepatrná prostředky. Vesoobra v 1 jednání. Lemoine, Labichea Deoarcale.—
Regiseur J. Macák. Začátek arčitě o půl 9. hodině.
Předprodej lístků obstará knihkupectví p. B. E. Toul
mana.

Valná hromada III. šivnotemského

společenstva vHradciKrál.konalasodne38.m.m.v hotelu„u černého koně“ za velmí slabébo účastenství.
Dostavilo ee ze 130 členů pouze 14 účastníků. S podi
vením konstatujeme toto slabé účastenství našich šiv
nostníků na poradě společenstva, kteráš se pouze jed
nou za rok odbývá. Pan předseda Formánek záhájiv
schůzi přednesl zpráva jednatelskou a účetní. Stanovy
společenstva se změnou inkorporační taxy z 10 zl. na
6 zl. jakož i stanovy hromady pomocníků byly c. k.
místodržitelatvím schváleny. Naproti tomu nebyly
schváleny stanovy nemocenské pokladny pro misiry,
pro formální chybu an při aenášení ae o ních nebylo
přítomno 40 procent členů společenstva k platnému

usnášení potřebných, z kteréž příčiny i tentokráte otom předmětu jednáno býti nemohlo. Také s toho dů
vodu nepoložil p. předseda jednání toto na program
této schůze, poněvadě dle doslechu řezníci a uzenáři,
dále pak bostinští zařizojí každý o sobě svláštní živ
nostenské společenstvo a bude tudíž záhodno jednání
0 zřízení nemocenské pokladny pro mistry při III.
živnostenském společenstva až později obnoviti.

Spolek pre udržování vojenských
pomníků z r. 1866 na bojištikrálovéhradeckém
konati bude valnou hromadu dno 19. t. m. o 9. hod.
dopol. v místnostech Grand-hotelu.

Spolek číšníků v Hradel Králové
a okolí koná svoji měsíční echůzi v pondělí, dne 0.
t. m. v měšťanské besedě, o 3 hod. odpol.

martí. V úterý 30. dubna pohřbene byla na
hřbitově pouchovském pí. Frant. Bitnarová, matka kon

sistorního kancelisty p. Frant. Bitnara. Konduktp
pření vedl opiritnál bisk. semináře vldp. Dr. Janejčl.

Jem „pekrohově“. Pardabická „Osvěta“
v č. 88. vyzývá kralovéhradecké hejtmanství, aby vy
stoupilo proti pana lokalistovi v Praskačce, že lidem
odporučuje tarnní vodu. Denunciace náleží rozhodně
k „slušnému“ tonu pokrokového lista. Proto ať žije

pokrok |
Odpadlietví © životě katolíků. Od

padli od katolické víry redaktoři, Hajn a Herben
erší sírou a ohněm proti katolíkům vídeňským, že
uspořádali 21. dubna velikolepý průvod v chrámích
vídeňských na získání jabilejních odpustků. Tak da
leko sahá zvrhlost nověreckých novinářů, že nechtějí

(O
——

Tedy zde odpočívají kněží — trpitelé. Jak
prostý a jednoduchý byl jejich život, tak i po
smrti jen prosté a jednoduché kříže jejich rovy
zdobí,

Jaká to pokora se v tom jeví. Člověk, který
třeba ničeho nevykonal, co by lidstvu moblo pro
spěti, který třeba nežil tak, aby si mobl nějakých
záslub získati, přecmá usvého rovu nádberný po
maník,kdežto duchovní správce, který i v dobách nej
krutějších vykonával svědomitě úřad mu svěřený,
který nelenil, kdykoliv se jednalo o pomoc ubo
hým a trpícím — ten dříme věčný sen pod ro
vem, jen prostým, dřevěným křížem zdobeném.

Když jsme vycházeli ze hřbitova, všimnul
jsem si dvou starých žen, které klečely před ka
pličkou Panny Marie. — Slunce právě zapadalo
a soumrak snášel se nad tichým poborským kra
jem, jakoby závojem svým zastříti chtěl dobré i
zlé....

Žena jedna se modlila:
»Rospomeň se, o nejblaboslavenější Panno

Maris, že nebylo slýcháno od věků aby Jsi koho
byla opustila, kdo Tebe o pomoc vzýval a neb pod
ochranu Tvou se utíkal... „« .

Opět nový dojem. Vzpomněl jsem těch dob,
kdy u nás v Proseči kázával nejdůstojnější arci
pastýř náš Eduard Jan Nep. když ještě jako pro
fessor tam jezdíval — a tuto modlitbu vždy po
úchvatných kázaních se modlíval. . +.

A když večer jsem se ubíral na lože ještě
z okna cely jsem se zadíval na břbitov a poslední
můj pohled utkvél na kapličce Panny Marie,

Kolik lidí trpících jiš sem «e utíkalo a zde
o přímluvu Matku Boží prosilo. Kolike ubožákům
kteří v boji životním nulezli zklamání bylo toto
místo jedinou útěchou, kde čerpali sílu a naději,

řáti katolflům ani svobodné
skéhopřesvědčenístátemusnaného| „Úss“ píšedocela
při této přílešitosti něco o černých netopýrech. Ne
onálenlivost zuřivých nevěrců musí vybarcovati k či
votu nejospalejšího katolíka m jeho dřímoty, v níš
dosud enil, že katolíci mohou volně bez surových
útoků vykonávati veřejně ové náboženské povinnosti,

Souboj mezi dobrovolniky.Z Pardubic
se nám oznemuje: V sobotu odpoledne konal se v jí
udárně balánského pluka v Pardubicích souboj mesi
jednoročními dobrovolníky hal. Hugou ryt. Wesselym, >

p sným presidenta vrch. sem. soudu = dragounemMayerem, wynem didovekého továrníka v Praze.
Obe se těžce šavlemi sranili, takže keví zbroceni mu
seli na připravených vozích domů býti dopraveni,
Mayer mé svláště těžkou ránu na hlavě, Weasely ara
pěn je na krku. Příčína souboje byla „citelné“ jakási
úráška, jíš Wessely v hostinci nčinil šidovi Mayeroví.
Dobrovolnícijsou mladíci asi 20 letí.

Vypovězení Jihoslované u říše mě
mecké. Do hnanecké stanice v Pardubicích bývají
nyní každou ohvíli přivádění veliké zástupy přes 100
osob čítající Srbů a Chorvatů. Ubozí hnání jsou po
strkem ze Saska a s Raska kam si přišli za výšivoa
do avých rodných obcí v jišním Rakousku. Svého času
mluvil o tomto bromadném vypovídání rakouských pří
slušníků poslanoo dr. Engel. Ale, ač jest to již hodně
dávno přece se £ rakouské strany dosud v té příčině
nic neudělalo. Systematické toto vyhánění cisinců s
Némecka souvisí patrně se strachem císaře německého
před atentátem.

Ztratila se. ŽákyněI. třídaměšťanskédívčí
školy v Pardubicích M. Veronská, dcera vojeh. puškaře
odešla před několika dny m domora a posud se ne
vrátila. Byla to dívka lehkomyslné, která ráda misala
a uměla přes své útlé mládí dělati dluhy na účet ro
dičů. Pověst dí, že ae utopile.

Utopená. V pondělí odpolednenalezena byla
v Labi n Svítkova mrtvola mladistvé dívky, v níš po
znaná byla M. Čapská, dcera uhlíře z Pardabic. Ne

šťastná dívka raplotena byla svého času také s mnohými jinými dírkami z Pardubic do jisté nekalé zá
ležitosti zdejší a když vše bylo vyzrazeno, zoufale si
Odešla asi před měsícem © doma, aby ve vlnách lab
ských „ntišila“ svědomí. Tak koučí lehkomyslnost a
špatný dohled rodičů. —

Obecní zastupitelstvo selmické —
a „Osvěta lidm“. Zo Solnicese nám píše: Kdy
koli přečtu „Osvěta lidu“, vědy se divím, kterak možno,
aby list tak zbídačený mohl míti ještě otitele. Lež,ji
zslivépoznámky, brabosť, toť obrázek „Osvěty“. V č. 33,
„Osvěty lidu“ naříká sobě solnický p. dopisovatel na
obec. sastupitolstvo, še nepokračuje « dobou. Pan do

pisovetel má oči a nevidí. Kdo má svůj vlastní úsuek, diví se přímo, s jakou pílí a obětavostí p. mě
čťanosta Hlaváček a obecním zastupitelstvem pracují.
Nechť formuluje blíše nespokojený p. dopisovatel, co
vše by si na obec. zastapitelstvu přál, co by chtěl při

více jak chudýchpoměrech majetkových obce solnickéa při známých výhrůžkách mnohých občanů pro pří
pad, te by obecní přirážky se měly svýšiti. Z logiky
p. dopisovatel mnoho nechytil. Přeje ei totiž pokroku
a hned v zápětí zapřisáhá obec. zastupitelstvo „pokud
se týče opatrorny, aby nedopustilo avaliti na obec
takové břemeno“, ač opatrovna náleší k nejmoderněj
ším požadavkům paedagogickým i vpolečenským. V

očích p. dopisovatele U naše zastupitelstvo bylo tehdá
pokrokovým, kdyby dalo zbořiti kostel a postavilocirkuse. Taopatrovna tedy toho pána velmi pálí a
to nejvíce proto, že jistý šlechetnýdobrodinec věnoval
ne 8, nýbrž 10 tisíc koran na její vydržování e pod
mínkou, aby v ní působily oth. sestry. Drahý pane!
Není nad sestry! Jaou daleko levnější než světské
opatrovnice; nikdy se novdají a proto nemyslí sni ns
parádu. Tím apíše věnojí se celou duší svému celoši
votnímu úkolu, vědouce, že jiného na tom světě nelze
jim čekati, Sestry nikomu neablíží ani politikům

s „Osvěty lidu“, ješto s Oezabývají ani politickýmiani obecními záležitostmi. Časemsi dají na olíci při

vání náboštm

i
aby pod nátlakem zbědovaných poměrů neupadli
v zoufalství.

»Rozpomeň sc.. .« znělo mi stále v uších
a uvažuje o rozháraných poměrech nynějších, kdy
tolik podvratných snah se ŠÍřÍ jichž jedovaté símé
otravuje ten kdysi bodrý, nezkažený venkov, kdy pod
rouškou vědy a lidskosti odnímá se lidu to nej
dražší, co mu i v dobách nejbouřlivějších zbylo,
jeho víra a pod rouškou národnosti vštěpují se
ty samé zásady které kdysi vlastně přivodily úpa
dek národa, —tučím dál, tím určitěji jsem pozná“
val že dnes více snad než kdy jindy jest třeba
v modlitbé hledati opory a posily, neboť ona jest
nejmocnější zbraní, kterou katolíci i v dobách nej
krutějších vítézili.

Nastává máj, doba to, kdy příroda odívá se
sličným hávem zeleně, kdy vše se probouzí
k novému životu — a tento měsíc zasvěcen jest
uctívání Matky Boží. Zdaž ten nový život, který
v přírodě se probouzí nenaplňuje nás toubou po
obnově katolického života, aby po bouřích děsivé
mraky se rozptýlily, a nové jaro míru a pokoje
Jidu vzešlo. — A zdaš možno tobo dosíci?

Lid volá:
»Rozpomeň se o nejblaboslavenější Panno

Maris, že nebylo slýcháno, aby Jsi koho byla opu
stila kdo Tebe o pomoc vzýval a neb pod Tvou
ochranu se utíkal... .«

. .

Bylo.zachmuřené jitro kdy jsem opouštěl,
Polici, která na mne tak mohutný dojem učinila,
S výše věše ozýval se právě zvuk umíráčku, ...

AL M. V. Prosočský.



potkané trpělivě bes odvety zmdzti od leckterého ulij

náza, jenddo „osvěty lida“ o niok je. Jedimoujejich „chybou“ dle „O. 1.“ jest, še učí děti modlitbě

a základnímpojmům o Bohu, coš činí místo zaměstnané matky. [aktedy vyhlíší ta nebezpečná stvoření
ty Nemoonice oslého světa by vám pověděly
ještě více. Činnost sester uznale nejradikálnější města
v 'Čechéch jako k. př. Nová Paka, ješ ai sester váží,
ano v maohých místech obdržely soatry diplomy uzna
losti. I Solnice hodlá tedy „na věčné časy vydržovati ony
„pPorolené nepovolené“ dosorkynědětí "aby ne

asa Bychnovem sousedním a. Gose týká toho
chosení po domech, tu odpovídáme, še p. děkan chtěl,
aby občenstvo solnické, sč nemajetné, mělo též zá
eluhu na postavení opatrovny, by se nemuselo s han
bon říci, še celý náklad sehnén byl v cisině, jaké
tomu dosud pěti destinami jest. A také bromničky p.
dopisovatele mrzí! Podívejme sel Katolíci solničtí

valojí jednání katolíka radaího p.Ferd. Hrašky,
če si bromničku podršel. I to jeat od něho bezké, če
na důkaz nsnalosti savéobci korunu sa ni sasla). Jest
to pěkný obyčej, še naše katolická obec dává tyto
hromničky světiti a včnuje je členům uastupitelstva.
Většině s nicb jest to jediný dar za celoroční činnoať
a trpělivost, s jakou si tu a tam od „Osvěty lidu“ a
spol. dají nadati, nechtíce se hanobiti se aourodá
kem avým, redaktorem „Osvěty lida“. Posléze přá
telakou rada: Až bndete podruhé appellovati na obec.
zastupitelstvo pamatujte, že bezdůvodného urážení

jsouschopni zvláště nličníci, kteří k tomu jisté nepotřebují „diplomatický takt“,

„Obnova“ a „Hagyar Hirlap“. Uher

ský denník „Magyar Hirlap“ kam se i „Obnova“sfměnu zasýlá přínasí těchto dnů překlad části úvod
níka z č. 16. „Obnovy“ a k tomu přičiňuje poznámku:
„Jaro lepšího života spatřují tedy čeští katolíciv ob
novení náboženského ducha. To jsou však jen naděje
na papíře.Čechové svým hosítsírím dokázali, še jim
nejde ani o náboženství, ani o praktickou politiku na
poli národním, jako apíše o velikášství, hromobití s
u některých jejich vůdců, alavomam a ziskuchtivost.
My (Maďaři) můžeme k tomu přihlížeti klidně, poně
vadž ta česká politika, zdali jí vůbec politikou nazý
vati můžeme, nám v ničem neškodí, ba spíše prospějel“
Tento úsudek nám nepřátelského lista nelze ovšem
vzíti jako bernou minci, ale přecnutí to k úvaze
-tali sde uherský list nepovědělkus trpké pravdy...

Časové Úvahy ma říšské radě. 3číslo
vých Úvah“ které obsahovalo stročnou úvahu

M. Záraby „Vláda šidovetva“ bylo svého času v ce
Jém szaění státním návladnictvím v Hradci Králové

„sabaveno. Dne 18. m. m. podaliposl. Hraban a sou
drazi interpelaci na říšské radě obledně konfiskace
tá. Vyjde tedy doslovný obsah interpelace v jednom

-s příštích čísel „Časových Úvah.“

Nový Jack — rozparovmě. VKrkonoš
akých horách nalezeny byly těchto dnů mrtvoly dvou

-dívek v nichž poznány alužka Eliška Vocásková a
švadlena Barbora Hermánová s Prahy. Obě dívky

Byly oděvu zbaveny a hnusným upůsobem neznémýmslosynem usmrceny. — Četnictvo zavedio pátrání.

Zpronověření. Pokařský pomocník Jar.
Klusáček = Přibyslaví npronevěřil svému cblebodárci

-46 K. načež prchl. Byl však sáby vypátrán a zatčen,

Také žurnalista. Jak jsmev minulémčí
sle oznámili, stala se v redakci kolínských „Labských
Proudů“ směna, odchodem red. Schneps do Mladé
Boleslavi. Věc to na první pohled nepatrná — slo

přec natí k úvaze. Pan Schnep byl sice v Kolíně jenrátkou dobu, aje celá jeho činnost rovnati se m
nule. Trochu toho radikálního boucharonství, které
vsbazovalo útrpný úeměv u lidí opravdumyslících,
několik městských klepů a nejapných titěrných pole
mik, to byla celá práce pana Schneps. Aby pak ve
řejnost věděla, če umí psát také dopisy, uveřejňoval

"často svou korrespondenci nezášivným spůsobem
v „Labských Proudech,“ ač to byly dopisy často rázu

"čistě soukromého. Co záleželo p. Schnepovi na tom,
že lidéna to reptali a nechtěli ty výplody jeho ducha
"číst? Dle jeho názoru byla povinnost odběratele jenom

latit — a hezky mičetí A hle, tento pan Schnep,

„který vo své velikášské oomtšjirosti si myelil, že těmi"radikálními frásemi obrátí Kolínvzhůru nohama, od
„obásí nyní k časopisu úplně besbarvému, který
jako soukromý podník knihtiskaře « Mladé Boleslávi
V první řadě musí respektovati zákazníky, ať si jsou
jiš zásad a náhledů jakýchkoliv. — Vypadá to jako
'ta historka, která se přihodila v redakci tidovakého
„Tagblattu“ ve Vídní. Zarnalista Dick, který byl znám
svým zučivým napadáním autisemitů přišel do řeči
» antisomitou Gregorigem a tu prohlásil: „Dáto-lí mi
"0 80 zl. měsíčně víc, budu vámpsát jak chcetel“ — Ale
ještě jedno překvapení pan Sobnepna rozloučenou
svým čtenářům udělal. Napsalfeuilleton, v němš se
"dardí na Kolínské dámy, še prý si o sobě moc myslí
"atd. V tom může mít p. Sohnep pravdu; ale to není
Jen v Kolíně, takových zjevů najde p. Scbnep i jinde
dost a dost! Za jedinný rok co prý v Kolíně pobyl
jej chtěli lidé devětkrát oženit! Nevíme,jestli to

Schnep psal z rostrpčení anebo, po svém obvy
lém způsobu jako chloubu,že se těšil takovépozor

nosti. — A nebo to byla politika jeho čtenářů, kteří
tím chtěli docílit, aby ošeněním se trochu ve své ra
dikální horečceochladí « přišelaspoň poněkud k roenmu!
A satakovou dobrou snahu by mobl p.Sobneptěmli
Alem ještě poděkovati. Vědyť by toho moopotřeboval !

Národní laty“ al» vysnaly ve své „vlaste
onecké“ práci zase jednou aa dobré sabonřiti trochu
na „Obnova“. Ne a nechce jim byl po obutí. Vídyť

jiš si naklonily jeden snámý, prašeký list, který kdysi
také jejích husitskon horečku odsuzoval, a dle toho

Alomafval če, že takó „Ubnova“ před ními padne na
olena ! poměly ale, že „Obnova“ sice přinesla právy,

že v redakci jejich věje jiný vítr, že mnoho a mooho
se svého „husitského“ přesvědčení ulevily, ale tím že

Ještě není řečeno, jakoby „Obnova“ již rše echralc+
Vela,00 se v redakci N.L. utvoří. Na útok N. L. ne
třeba odpovídati. Své stanovisko vůči ním jeme již
často vytkli. My stojíme na těch samých zásadách
Jako dříve — a tedy nepodobáme se apilovámu počasí

jaktoru «redakciN.L. a i jiných,třebanám na
oko spřízněných listů jest,

Z Třebechovie. Dne 5. květnab. r. bude
odpoledne ve 3 hod. čeen nákladní kámen ku
stavbě kostela v Jentkovialch. Na kostel tento do

brotivěpříeeí: (Pokradování) Pí. Anna Soakuporá6 K., víp. Jos. Světelský, katecheta 10 K., Školské

poskry v Nov. Bydiově 4 K.,p. Jos. Prášek s Karsuto K.,Nejmenovaný kněs se Staré Boleslavi 3 K. —
Z obos Krňovic: Po2 K, pí. Kynosová M., pí. Ba
šková A., p. Kynos J. č. 1., p. Žemánek V., p.Úerný
J., p. Ungrád A., p. Kopecký J., p. Ranštak V., p.
Novák J., Po 1 K.: p. Luňák J., p. Falta, p. Vokoun
V., p. Novotný A., p. Martinoo Fr., p. Šotola V., p.
Kynos J., po 40 k. pí. Frant. Tomášová, pí. Větvi
dková A., p.Tláskal 10 b. (Pokračování). Za milodary
srdečně děkuje s o další příspěvky prosí: Ferdinand
Hanousek, děkan v Třebechovicích.

Z Horního btudemce. Dne 38. dubna
pořádel u nás okresní hospodářský spolek Chotěboř
ský veřejnou schůsi lidu. Pan farář Vlček z Nové
Vai hovořil o drobné činnosti svépomocné; obilní akla
diště jsou svépomocí nad jiné důležitou, protože rol
nictvo může ee dodělat vyšších cen obitních. Pojišťo
vání pro stáří jak rolníků tak dělníků zemědělských
jest taktéž důležitou akcí svépomocnou. Potřebné
předlohy zákonné pro pojišťování kropobitné, ohňové
s dobytčí posud leží v zemském výboru, ač jiš měly
dávno být: sněma předloženy. Pan okresní zvěrolékař
Marek bovofil o nákarách dobytka. Obšíruě pojednal
o nemoci, v našem okresu často se vyskytnjící, sněti
slesinné. Zajímavě vyložil poslacha očkování po
kuené a čisté kultury bacillové.

Ve Vrscích u Kopldlea byla konána
ve dnech 30. — 45. dobna t. r. obnova av. missie.
Přes to, če jarní práce letos opozděné v plnémproudu
byly, přece účastenství při nich bylo veliké, Sv. svá
tosti příjalo 616 věřících. Zaplať Bůh nadšeným mi
sionářům vdp. pánům P, Bern. ovi, Fr. Blaškovi
a Jos. Jandovi, redemtoristům z Prahy za všecka ta
slova lásky a útěchy.

Z Úpice. (Křest israelity.) Dne 5. května t
r. před velkými službami Božími bude s povolením
nejdůstojnějšího biskapakého Ordinariátu do katolické
církve přijat a po udějení křtu sv. přistoupímesi měl
ev. k stolu Páně ierselita Gustav Win , 47letý man
dlířský pomocník v Úpici. Kmotry při křtusv. budou
p. MUDr. Ant. Čapek, městský lékař a p. Jos. Těmín,
majitel mandle, oba z Úpice,

Z Čechtle. Nesapomenemenikdy na ty blahó
doby a chvíle, kdy meri námi dlel milovaný arcipa
stýř náš Edv. Jan Nep. Brynych, Zavítal v tiché
pohorské městečko naše, provázen jsa vadp. kanov
uíkem Dr. J. Soukupem a dp. Dr. Jos, Novotným,
bisk, uekretářem, aby odbývel generainí visitaci, adí
lel svátost sv. biřmování, a jak sám pravil, aby pro
mlavit k lida od srdce k erdci, Bylo to 20. dubna
b, r, kdy po 6, hod, odpolední zavítal k nám Jeho
Bisk. Milost zo sonsedního Křivsoudora; a ač celý
deu skoro špatné panovalo počasí a dešť hrozil
skazit) slavnost, na kterou lid se tak těšil, přec po
4. bod. vyjasnilo se nobe, a lid v proudech ze všech
stran hrnal 6e, aby avítal J. B. M. —Nejdňst. Vele
pastýř přijel bránou do města, kde u sochy Rodičky
Boší, v loní z příspěvků zbožného obyvatelstva s ra
pomocí Jebo Jasnosti knížete Františka z Auer
sperku za 2800 K postavené, byl uvítán. Zde
shromáždilo se obecní zastupitelstvo s pány Aloisem
Čermákem a Alb, Horgeuelem co zástupci knížete
Frant. z Aueraperko, sbur dobrovolných basičů, školní
dítky se svým učitelstvem, četné shromážděné dachoven
stvo a množství zbožného lidu, Nejprve uvítal J. B. M.
jménem kolatury místní duchovní správce, pak zá
stupcové J. J. knížete, místní pan starosta a žákyně
IV. třídy Mario Císařova. Dojemná byla slova míst
ulbo starosty, inženýra p. Donbka, který vítal Jeho
Bisk. Milost nejprve co volekoěze, a pak vítal jej
co věrného a neobroženého zastance lidu českého a

svatých jebo práv, který za lid avůj dovede promlu
viti v Čas a na pravém místě, Na to bral se průvod
městem hojně prepory ozdobeným do farního domu,
odtud do chrámu Páně, kde atála u vchodu drubá
brána s nápisem „Ecce aacerdos magone“. V cbrámu
Páně konány předopasné obřady — katecheae a Jeho
Milost ndp, biskup promlavil k lidu slova, Jež výrazem
byla lásky otcovské, která objimá všecky. Večer bylo
slavnostní osvětlení města, nu nějž J. B, M. provázen
p. měšťanostou podívati se ráčil. Drabý den, v neděli
ráno 21. dabna b. r. shromáždily ve školní dítky
před farní bodovou se uvým učiteletvom, načež
ubírali se u slavnostním průvodu do chrámu Páně,
kde při měl sv.. J. B. M. promlavil k lidu, který
prostory chrámové přeplňoval. Věru „Jeho slova moce
ns byla — na srdce všech působila“. Po mši svaté
následovalo udílení svátosti av. biřmování, Na to jel
J. B. M. do sousední osady Křešína, aby i sde svá
tost sv. biřmování ndílel. Vrátív se do klidného zá
tiší městečka našeho, pobyl mezi námi až do 27.
dabna, vyjíšděje všdy ráno do soosedních far udíleti
svátost av. biřmování. Byli jsme šťastni, a ta milé
oteovaká tvář J. B. M. věštila, že i On jest sdo
apokojen, mesi lidem jemu cele oddaným. Toho nej
lepším důkazem, že dříve než opustil nás, v pátek
dne 26. dubna onobně zajel rozloučíti se na radnici
s obecním zastupitelstvem, při kteréž příležitostí za=
nechal pro chudé 40 K. Po odchodu J. B, M. sepsán
o významném tom aktu zvláštní protokol, kterýž aa
věčnou paměť vepsán do pamětaí kniby a uschován
v archivu. A jiš odjel, a nám nezbývá víc nez vzpo
mínka na ty blshé chvile, kde ten veliký, šlechetný
biskop mezi námi dlel, a vroací modlitba, by dobro=
tvý Báb, ua přímlava Rodičky Boší Jeho Bisk.
Milost provásel, chránil a opatroral.

Z Perteltie. Dne 29. dabna byl pro naší
tichou poborskou vesničku dnem slavnostním neboť
vítali jeme svého vrobního duchovního pastýře J. M.
ndp. biskupa Edvarda Jana N., ze příčinou kanonické
Generální visitace, ktorá v našem chrámu Páně byla
posledně r. 1867. Byl to oprevdu milý pohled na
zástupy věřících, jak od časného rána všemi polními
cestami spóchali k fernímu obrámu do Partoltic odkad
vatříc vlály jim prapory i ztěch nejmenších chatek.
U půl7 hod. vyjelo sa střelby a hadby chvalně
snámé kapely p. Chaloupky, četné banderium přífa
fených rolníků pod velením p. J. Práška, statkáře
« Vlastějovic směrem ke Zrači, odkud o půl 8 hod.
přijeli s nejdp. velepastýřem spět k Pertolticům, kdeš
u slávobrány očekávali J. B. M. místní spolek dobr.
basičů s velitelem p. J. Jaklem, sbor dobr. hasičů
s Kounic, velitel baron Hugo Czercinkar, rytířz Bier
nitsu, školní mládež se svými pányačiteli, obecní
sastupitelstva a zástapové věřících. J. B. M. uvítal
místní duchovní dp. V. Šafránek, patronátní komisaři
pánové Alois Čermák, vrchní lesní, Albert Hergenoll,
správce a J. Havlík, vrchní lesní, starosta p. Skra
movský jménem všech přítomných zastupitelstev, tí
dící učitel p. B, Kopecký a žákyně Kamila Prochá
sková, načež celý průvod bral se k chrámu Páně. Se
slson v oka naslouchali jeme otcovským slovům
svého vrchního partýře, která promluvil k biřmovan
cům, vybízeje všecky k životu dle svató naši víry.

Odpoledne navštívil adp. biskup i filialní kostel
ve Slavošově, kdež uvítán byl patronátním komisařem

„ J. Havlíkem, řídícím učitelem p. Edvardem Nová
em a starostou obce p. J. Císaťem. Uvědomělý lid

katolický uvítal svého horlivého arcipastýře a vla
stence po katolicku a volal: „Pán Bůh nám Jej
dlouho zachovej I“

Z Pravoníma (vikariát Dolno-Královický).
Dno 25. dubna zavítal J.B. Milost, náš nejdůstoj
nější Velepastýř na Své visitační cestě do naší osady.
Již po mnoho neděl jeme ne těšili na veliký ten pro
nás svátek, kdy obec naše bade hostiti svého dra
hého Velepastýře. A proto také v ten den oděla se
jindy klidná osada naše ve alavnostní roucho a
v duše všech osadníků i lidí z okolí uhoatila ae
radost. Když J. B. Milost přijel ke bráně, na níž
skvěl se ctihodný křesťanský pozdrav „Pochválen buď
Ježíš Kristus“ a u které očekávala ho celá tu shro

mášděná osada, uvítal Ho srdečnými sovy vyBOCEdůstojný pan vikář a farář v Pravoníně J. Kocek.
Pak pozdravili J. B. Milost veledůstojní páni, vikář
Louňovický, děkan Nečeradecký a farář Kondraoký,
pak pan starosta Vrtička a p. řídící Vykalil. Za
dítky avítala J. B. Milost Ludmila Jirkova, žákyně
IE. třídy. — Nejdůstojnější Velepastýř vykonal všechny
svaté úkony spojené 6 gen.kan. visitací za účasten
ství kněšstva t osadníků domácích a okolních. Všichni
jeme byli nadšení a všem jistě utkví v duši otcovská
olova Arcipastýřova jako drabá památka. | Zvláště
dítky jiště byly dojaťy tou něžnou otcovekou láskou
J. B. Milosti, která vyznívalsa = Jeho slov k nim, a
jistě splní co alíbily: že totiž ne budou enažiti, aby
čím dále tím lépe poznávaly svého Spasitele. — Pří
tomní důstojní pp. duch. správcové z pražské arci
diecése vyslovili svůj podiv nad tím, jaké hluboké
odpovědi dávaly dítkyze av, náboženství podle Oltáře.
Rovněž epolečné hlasité modlitby při mši sv. a zpěvy
dle Oltáře velice se jim líbily, ježto povzbuzují ke
společné nadšené pobožnosti. — Krásná tato slavnost
stala se také J. B. Milosti vhodnou příležitostí, aby
vyznamenal za četné práce veleznslonžilého zdejšího
duchovního správce a bisk. vikáře veledůst. p. J.
Kocka, jmenorav jej skutečným bisk. konsistorním ra
dou a assessorem. Přítom vzpomněl, jak učil se jako
bohoslovec od veledůst. p. vikáře tebdy kaplana
v Kotné Hoře obětovati pro povolání své vše pozem
skó. Bylof to v roce 1868. a G7. kdy chodíval vele
důstojný p. vikář denně často více než k 20 chole
rou nemocným, přináčeje každému z nich Božského
Těšitele. — K nové důstojnosti všich..i mu srdečně gra
tulujeme. Bůh všemohoucí račiž provázeti drahého
Velepastýře našeho Edvarda Jana a žehnej prácí Jeho.

Z Křešíma. Doe 21. dabna zavítal J. M.
nejdp. biskup Eduard Jan N. Brynych provázen vadp.
kanovníkem Drem. J. Soukapem a dp. ceremonářem
Drem. J. Novotoým d> nepatrné vísky Křešína, oče
káván ohromným zástupem lidu s celého okolí. U
slávobrány avíta' Jiho Bisk. Milost místní admini
strator dp. Václav Stýblo, p. c. k. okresní bojtman
z Ledče V. Bouma, ra přifařené rolnictvo promlavil
p. A. Kos z Mohelnice a za Bkolní mládež Jos. Pe
terka žák II. třídy. Radostné bylo to přivítání, všickni
ce na J. B, M. těšíll a proto takó slzou. šalosti a
zármutku «aroseno bylo oko všech, když 2a krátko
na to J. B. M. a námi se lončil, Bůh žehnej a za
chovej J. B. M. na dloohá a dlonhá létal

Z Viklantie. Don 24, dabna byl pro nás
dnem radosti, Naše chudá, tichá víska hostila vo
svém středa bostě vznešeného, Jeho Milost nejdp. bisk,
Eduarda J. N. Brynycha, U brány při příjezdu uví
tal Jebo Bisk, Milost dp, farář Bob, Dvořák, zástupce
přifařených obcí p. Frant. Mendl z Nového Smrdova
a před kostelem dceraška p. řídícího učitele Marie
Havlová, žákyně II třídy. Uvltání a chudičkon osadu
bylo velikolepé,

Různé zprávy,
Slavnéhko mvrítámí dostalo so J. E. kard.

L. bar. Skrbenskéma, knížeti arcibiskupu pražskému,
kdyš přijel s Budapešti do Prahy. Nelze nám vylíčiti
průběh slavností, o to so již dostatečně postaraly
„Katolické listy“ jen to podotýkáme, že mladý kníže
arcibiskup za krátkou dobu svého působení v Praze
svým milým, sympatickým zjevem, mírnou, ušlechti
lou povahoua dobrotou ardce dovedl si sískati láska
všech katolíků evé arcidiecóse. Z povýšení jeho uejen
še ne radají všicbní katolíci jeho aroidiecóse, ale
plesá celý národ český, še nástupce slavné paměti



kard. Schonborna dosáhl hodnosti jaké se těšil i Jehovznešený, nezapomenutelný předchůdce.
1. květem. V některých městech, kde před

10 lety se nejokázalejí slavil 1. květen jsko dělnický
avátek počíná jiš váti jiný vítr. Tak z Berlína do
chásí zpráva, že tam dělníci obavničtí, řemenářití a
koželužství se usnesli 1. květen více nesvětiti. V Mni
chově manifestačního průvodu dělníků zúčastnilo Be
jen asi 400 omob, kdežto ješté před 2 roky bylo jich
4000. V Brně úsnesli se typografové, z nichž někteří
drahdy stáli v čele soc. demokratů neslaviti první
květen — a proto se také v tiskárnách pracovalo.

Missile v Kónigobergu. Píšesenámz Kč
nigebergu v Německu: Byly zde konány právě sv.
missie O0. redemptoristy z Králík. Kostel byl den
co den přeplněný. Přicbázeli i protestanté na kázení
a missionáři nalezli zde veliké obliby. Protestantský
náčelník policie sám se přičinil, aby ulice před ko
stelem v době |miasil byla prázdnou, s aby dle oby
čeje nestály zde vozy, které by rušily pasáž. — Tak
šetrně se tedy nakládá s misionáři v protestantském
městě vNěmecku. Mnobá města v„katolickém“ Rakousku
by si s toho mobla vzíti příklad.

Vůdcové hnutí „Pryč od Říma“ a
mravnost. Poslanec Schůnerer, který jest jedním
z hlavních sloupů hnatí „Pryč od Říma“ jak jiš bylo
v mnobých časopisech uveřejněno, má ve Vídni bordel,
do něhož se iskojí pozkušená děvčata, aby se tam
věnovaly životu nemravnému. — Nyní ee dovídáme,
še Schěnorer i drahý avůj dům v bezprostřední blí
skosti katolické svatyně věnoval témuž účeli, protoše
to prývynáší — hodně peněz! Toť tedy čistý apo
Bol protestantské propagandy.

O křesťanství píše Tolstoj: Učeníkřesťan
aké má hluboký metafysický emysl; je to široký
amysl, jenž celé lidetvo objímá; ale jest též jasný,
prostý a praktický, přizpůsobený životu každého
člověka. „V mravoace křesťanské jest pramen štěstí.“

Století humamity. Ve válkáchr uplynu
lém století padle přes 30 milionů lidí,

Zlotřilost. Z Vídně se nám oznamoje: Ve
atředu večer nalezena byla na schodištiarcibiskap
ského paláce poma, kterou sem nezmámý zločinec
položil.

Cigarety. Ač v novinácha vědeckýchknihách
varaje se bez ustání lid a zvlášť mládež od kouření
cigaret, přec se zdá, že všechny ty anaby jeví u nás
účinek právě opáčný. Letos v prvním čtvrtletí pro
dalo se o 144,958.429. cigaret více, než v prvním
čtvrtletí roku loňského.

Jed nikotinu. Waldeck-Ronessau,předseda
min. francouzkého je nemocen a musil se podrobit
operaci ne jezyku. (Choroba jeho líčena byla jako
lehká. V pravdě však trpí prý Waldeck-Rousseau ra
kovinou jazyka, již způsobil si neomírným kouřením *
olravou nikotinem.

Také nepřítel alkoholiemu. Nedávno
slavil bavorský finanční ministr dr. vonBiedl řídkou
slavnost — totiž jubileum, že chodí 50 lot do jednoho
s tébož pivovaru. Hosté i hostinský uspořádali mu
velké slavnosti. Statistikové mnichovětví vypočítali,
že za těch 50 let nejméně 60.000 mázů bavorského
piva vypil.

Smutný zjev. V Angliiúžasnýmzpůsobem
ne vzmáhá opilství u žen. Počet dívek, které ještě 20
let neměly a pro opilství zatknnty byly počítá se na
několik tisíc. Mnohé z nich v napilém stavu mnohem
zuřivěji ei počínají než muži. Tak minulý týden asi
80 opilých žen a dívek vytlouklo v Londýně okna
nočních kaváren, — některé z nich rozbíjely svítilny,
u chrámu av. Marka otloukly sochy a v jedné bu
dově se pokusily založiti oheň. — Že opilstvím žen
také jejích mravnost a čistota trpí, netřeba snad
zvlášť podotýkati. Většina žen opilství oddaných
patří k straně soc. demokratické.

Co, stojí děla © Na výzbroj rakouského
dělostřelelva 4000 děly potřebovalo se 134 milionů
koran.

Pro umrlčí lebku. Nedávnopřišel31tiletý
nádenník Karel Sokolovský poněkud podnapilý na
břbitov ve Velké Polomi, kdež hrobař Jan Moravec
kopal zrovna hrob. Když hrobař na okamžik odskočil,
Sokolovský vzal vykopanou lebka a čel s ní domů.
Teprve po několika hodinách ji přinesl zpět. Byl ža
lován pro zneuctění hrobu a odsouzen na 3 dni do
vězení. Vymlouval se, že lebku šel okázat domů ženě,
aby viděla, jak bude vypadat po smrti.

Car ruský do Karl. Varů. Petrohrad
ský list oznamaje že ear ruský hodlá letos navštiviti
Karlovy Vary.

Dreyfas zase začímá. Dne 1. t. m.vyšly
„Memoiry kepitána Dreyfusa“ sončasně ve všech avě
tových řečech. Jak viděti, dovedou židovské kapitály
pracovati velmi účinně a promyšleně|KO

(Zasláno.)

(Dopisovateli „Osvěty lidu.“)
Ještě jednou chápu so pára, sbych Vaše lži vy

vrátil — na pole aprostoty Vás však následovat ne
buda. Na Vaše štvaní více neodpovím|

Vyzýváte všechny možné úřady, sby proti mně

sám odporajete! V prvním dopise Jate tvrdil, že se
voda dodává za výlohy režijní. Zeptejte we svého
švagra, který první zásylky obstarával — a když po
rovnal mé příjmy s výdaji, shledal, že musím ještě
8 zl. zo evó kapsy doplácet. Dnes pak mám z toho
tolik, že při úmorném dopisování nemám krejcera
výtěšku|

Zasílání vody nezabráníte, aniž u Vás o milo
stivé dovolení budu se ncházot!

Vy byste k. př. objednával si od hejného ze Ša
mavy denně 1 1. suchého špendličí sa 10 sl. — zjistil
byste totiž, še několikeré vykoupání denně ve apaře
ném špendličí Vašemu „jazyka“ dělá dobře, že Vám

totiš po kašdé koupeli mnohém lépe „jede“; kdo může
sakazovat hajnémo, aby Vámto nedodával, a Vám
abyste tolik za to neplatil?

Šlechetně připouštíte, če voda ta je neškodná —
slo af se Vám to líbí nebo ne, musfte připustit ještě
více. Případů je na 20, kdy voda naše působila ob
divuhodně. Jeden z nich byl uveřejněn. Dnes uvádíme
ještě jeden. Pan říd. učitel Jos. Hájek,trpěl velkým
neduhem; třikrát denně musil volal lékaře. Sotva naši
vody se napil ihned cítil úlevu a od té doby lékařské
pomoci není mu více třeba.

A dnes, ač byl na smrt nemocenjest úplně zdráv.
I ten nejzpozdilejší musí uznat, že v té vodě

musl vězetještě něcojiného, než pouhá neškodnoat,
jak Vaše moudrostneodvolatelně rozhodla.

Vy že byste měl z tobo radosť, kdyby lédivosť
naši vody byla prokázána? To je lež, neb o Vás každý
ví, še největší radost máte, když můžete někomu způ
sobil mrzutost a boj zvláště když ten úěkdo je kněz.

Jak celá veřejnost o Vás a Vašem jednání smýšlí,
sám Jste se mi přiznal, když na mou otázku, proč
nešádáte o jiné místo, Jste odpověděl:

Není možná, všade mně znají a promé rýpalat rí
se mně obávají. Ano pravda Jste tekl, pro své štvaní
a rýpalství jste osobou všude obávanou s nevítanou.

A jak naše milá obec k Vám pro Vaše neopráv
něné Btvaní se zachová, o tom ještě uslyšíte i Vaše
Osvěta! A proč ten dopise v „Osvětě“ svým
jménem nepodepíšoto? Patrně, še se za avó
dílo stydíte. Věřím Vám i všichni, kteří
to znajíl

P. Frunt. Bybyšár.

(Zasláno.)

Jelikož jakýsi Mádr vydává se za cestujícího
pro „Vzájemnost“ v Hronově a hledí vylákati pod
pory upozorňujeme, že žádného jednatele toho jména
nemáme, nýbrž naším cestujícím dosud je hlavně pan
Zelený a částečně i p. Štelcig.

„Vzájemmost“ v Hronově.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 27. dubna 1901. 1hl.

pšenice K 12-80—1880 žito K 1180—1800, ječmens
K 960—1050 ovesK 670—6 60, prono K 6:00—6-100
vikve K 9-60—13:00, hracbu K 1760—1950, jáhly K
10:00 krup K 1650—44-00, bramborů K 440—840,
jetelového semínka červeného K 80:00—84'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00:00—00 00, máka K 3000
olejky K 00'00—00'00, lněného semene K 1900—2400
100 kg. žitných otrub K 12:60, pšenič. otrub K 1200.
1 kg. másla K 2-20—240, 1 bg. stádia vepřového K
1'60—1-76, tvarohu k 0-32—0-30, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jeden hekt. cibule K 4-20
jedna kopa drobné zeleniny K 180 —2*50,

Listárna redakoe.
Solnice, Kolín. V příštím čísle.
Bolehošť. Ano, dne 27. t. m. Thema:

stantství a hnnatí „Pryč od Říma“.
Hronov. 2. června. Thema sdělím později.
Praha X. Ejhle, dovtípil sel

Prote

WAXA kk“
P, T.

Dovoloji si ct. obecenatru zde i v okolí
oznámiti, že otevřel jsem

obchod s ptacívem
| tu= 1oizozemským.
Zároveň upozorňuji že přijímám

vycpávání
ptactva a zvířat všeho druhu.

gap- Pravé Haroskékanáry. -Sm
Všechno se rychle, levně a soliduě vy
Hdí. Těše se předem na přízeň P. T.
ctěn. obecenstva znamenám se v hlu

boké úctě

KAREL GŮNTHER,
v Hradci Králové vedle nových kasáren.

Právě vyšlo č. 5.
„Časových Úvah“

přinášejic hístoriokou studii

„Husitství a svoboda“
od Jiřího Sahuly,

jenž o době hositské napsal několik již zajímavých
spisů. — Stran 32. Cena 8 h. — Spisovatel do
kazuje, kterak Hus rozuměl svobodě svědomí a
kterak husité přáli jiným svobodné vyznávání ná
boženského přesvědčení, — Objednávky vyřizuje
obratem

Administrace „Časových Úvah“.

Posnámka. Máme na skladě ještě několik
Betvýtisků z druhého nákladu „Husovy oslavy“
od F. R. Skalického. Spisek tento, jakož i svrohu
uvedený hodí se ke bromadnému šíření, ježto se
poskytuje 33"/, slevy.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadcewHradoi Králově
sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporačuje ctěnému obecenstva hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z novébo a čínského stříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů ee zárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré správky hodinek se vyřisají.
SEP“Vše za levné ceny. "B

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Bychnově n. Xn.

Staré náměstí čís. 79.
doporučnje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úředům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podoblzen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Oeny co nejmírnějií.

Plán na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přiloše

nými rozpočty.



Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v HovéPaco (Krkozoše)
do; e +6 Jm zhoiovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění cirkorníhoj též ahoto
vuje y světců ze dřeva | s kamene. —

Starší

ráci, uměleck mající, bedlivěbo je “polychromuje. vrobkyvlastníziy
ruší,jakož 1za řádnou práci cenách nejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Autenín Sucharda.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
'na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostuproti
hotelu Merkur.

Bag" Cenníky na požádání franko. "B

" Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Ohrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

uše elině v ohni zlacené a stříbřené začseruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levnějí vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
unovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou so již uvěcené se styrzením Jeho biskapské MI

Ignáce Neškudla syn
(protokolované firma)

(bratr P, J. Neškudiy, faráře roVýprachticich)

svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

Ron:Bd<palBe na požádání franko zašlou.

losti. Starý zárod můj může se vykázati četnými ocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje 80 tedy k sa
konpení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, reltikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
técků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejesvě

nabízí tější, patenek atd. co nejvíce.

PramtiškkJOU Š yLarL Řehák
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

atinanech.
Plány, fotografie a rozpočty na požádání.
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: Josef ,
Štěpán,

závod

pozlacovačský

v Pardubicích

Alexandra

Movinka pro pány na
obleky v moderních

barvách.

Metr zl. 1-60.

Na úplný oblek 3 m.
ktéto Játky jskož — oprooe —Vzorek této látky jake . .

i bohatý výběrmoderních jakoš i nové staví
druhů na obleky, svrchníky

E

jakosti a v mírných cenách všeho drubu sochy

B Dn nahléd-| S z veškerédo oboru' toho spadající práce
v nejmodernějším

Prvníčeský zaslla provedení a v cenáchtelský závod

R89):+)Z!4,

velmi levných.Ed. Doskočila
v Chocni.

4

a menčikovyjem zaručené oltáře, kazatelny,

EEE
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O
dotírá letos zle na ze

Nouze 0 OJÁMUŮ mědšice. Nejhůře jest o
sláma pěknou, jaké třeba

-na povělsla. Tu radíme, aby 80 užilo výborných
patentních povřísel provázkových, jak je zavádí
„Družetvo Hospodář“, zasýlatelský velkozávod
v Hustopečích u Hranic (Morava). Javu pevná,
lacinější než slaměná a vydrží až 8 let. Kdo zmí
něněmu „Drožetvu“ zašle 20 kr. (40 h) obdrží na
akázku vyplaceně pět povřísel a jeden roubík,
jakož i cenník.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské

chorvatsk v v Záhřebě:čestnýdiplom.Nejv. vyzn.za vystavené varhany n8 Národop. českoslovanské výst
v Fráze: čestný diplom 1896 a pamětní medaile. Nejv.
vyanam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
siátní medaile 1802. Juror krajinské výstavy v Kotné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajekého soudu na

Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonii
Jana Tučka v Kutné Hoře

(saloženo r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany nenanýchsonetavco
L cejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších a opravy a přestavbyvarhan provede za nejmírnějšíc

dodmínek, čechvšech Boustav pro
harmonia koxzely,dkoly «
salony + nejlepším provedení 8pě

B tiletou zárakou a sa ceny mírné.

taképravéamerická harmonia (Gotlage
Organa) jsou na skladě.

T závodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,
-a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

-Oennikyvarhan a harmonii na požádání
zdarma 8

První Králohradecký

BAZAR ČUPR.'
Zboží modní, galanterní a ozdobné

pro pány a dámy.
jako: Vkosné krajky, krajkové 8 vyšívané látky,

Přípravy pro švadleny stuby,podsazení,opasnice,muslín,tangeb,organtin,
tkanice mohórové a kertáčkové k sukním, kvstice a náhrady za kostice, dutinky atd.

čené faguny v každé velikosti, též dle míry se rychle a levně vyřizují.

Vkusné dětské oblečky, šatičky a střevíčky.

Pro pán : Prádlo bilé, barevné, trikové, turistické pásy a hedvábné šerpy,E PAY- ataky.Nejnovější nákrčníky. Ko-iky
do manžet a náprsenek, kožené tobolky a brašny, pousdra na doutníky a visitky, šle,

© patentní věšáky na Šaty, střevíce s gumovou a koženou podrážkou. — Střevíce pro
bru lawn-tenisu.

Pro pány cyklisty : Sveatery,štulpny,punčochy,spojkyna kalhotyatd.
Ozdobné předměty ku okrášlení pokojů, pisáren a salonních míst

ností, jakož i rakety.

© Celoroční výstava hraček a dárků ©
ku každé příležitosti se hodící. — Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje

« | František Čupr v Hradci Králové,
v Klicperově ulici proti kavárně pana Fialy.

Mnoho pochvalných uznání.

2



v Hradci Králové.
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Sbírejte upotřebené

poštovní známky všechzemía různých
druhů i ty nejjedno
dušší,ve prospěch chu

dých hochů, kteří se chtí věnovat stavu kněžskému.
Za to každý dolano různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány bnďtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
genu (Vorariberg).

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větěí výhody.

Též ma spátky ber svýšení cenl

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 věžích hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce naaplátky; cena

levná, jakost výborná,

anglické pelargonie
krásné odrudy s poupaty12 drohů K 4. wvelkorostlé
ušlechtilé růže 1 až 1/, m. vysoké,v Jibovolných
druzích. 12 druhů K 11, 18 kusů 1 m. vysokých K 8.
Fuchsie s plnými květy 1 kus 10 h, pěkné vanilkové
pruty po 16 h, hrncové růže po 40h, jiřinypo20 hnabízíJOSEF VOZKA,

zahradaik v Kistovoch.

(Zasláno).

Závod kobercový a všech předmětů
k zařízení bytů, hotelů atd.

Adolfa Novotného
v Týništi nad Orlicí

pracuje dále a oznamuje ctěnému P. T.
zákaznictvu, žesvěřené zakázky s dosavádní
péčí a rychlostí vyřízeny budou.

Obzvláště se upozorňuje na levné
zboží z partie.

Ceny nejlevnější.

Hradec Králové
Jiříkova třída naproti hotelu

„Merkur“

doporučuje svůj od 1 dubna
nově zařízený



Císař a katechismus.
. Jednoho dopoledne v březnu roku 1811
žavolal k sobě Napoleon I. císař Francouzský
bratra své matky, kardinála Fosche, několik
jiných hodnostářů církevních, kněze Fontanu
a Emery-ho k poradě. Císař totiž násilím byl

86 zmocnil přpaše Pia VII a chtěl z mužůk sobě povolaných vynotiti echválení svého
násiloictví. Když byli tito na císaře dvě ho
diny čekali, objevil se konečně obklopen hod
nostáři státními a začal hned obviňovati Pia
VII. z tvrdoblavosti a neústupnosti. Nastalo
mlčení snad s bázně před císařem. Proto se
na konec císař sám obrátil ku knězi Emery-mu,
starci osmdesátiletému, a tázal se ho, jak on
o tom sporu císaře s papežem a vůbec o té
věci myslí. S vážným pohledem na císaře a
kolemstojící odvětil velebný stařec: Já nemohu
nic jiného řicí než to, co jest v katechismu.
A vněm 80 dočítám, že je papež hlava církve
zástupce Kristův na zemi. I myslím, že jako
tělo nemůže býti bez hlavy, tak sui my —
kteří jeme tělo církve — nemůžeme nepoaluě
ností odtrhnoati se od nejvyšší hlavy své, ne
chceme-li porošiti právo božské. — Katechis
mus? — řekl utlumeným hlasem a mrzntě
cisař. Když pak Emery ještě více mluvil, že
papež území římské od Karla Velikého obdržel
a nikdo právo nemá mu ho bráti, tázal se za
mlklý císař ostatních hodnostářů, zdali, co
Emery z katechismu řekl, pravda jest; tito
přisvědělli a někteří z nich osmělivše se tázali
Becísaře, zdaliž snad Emery nevzbudil nelibost
císařovu. Napoleon odvětil: „Nikoliv! On mlu
vil jako muž, který avon věc znáa já to mám
rád, mluvíli se se mnou otevřeně“ Tím se

orada skončila, Napoleon odešel pozdraviv
ery-ho, ale dle katechismu nejednal, až teprv

moenostmi evropskými přemožen v zajetí svém
na ostrově Heléně — zbaven jsa trůnu i moci
— o katechismu více přemýšlel.

I v jiných říších bylo a jest zapotřebí,
aby 66 nalezl někdo, kdo by měl odvahu hla
vám a správcům jejich odporučiti křesťanské
zásady spravedlnosti — katechismu. Jenže
ovšem nepostačí jen na katechismus upozorniti,
nýbrž je nutno dle něho i jednati. Kde velicí
tohoto světa vyslechnou čení katecbismu,
a třeba i o tom, kdo je na malou ale
snamenitou knížku tu opozorní, řeknou, že
promlavil jako muž, ale nic více, tam násle
duje vždy nějaký ostrov Heléna, pád dynastie,
zničení říše anebo aspoň těžké rány na stát
a národ.

Rakouská vláda dostala to roku 1900
písemně, že se zmatků v říši nezbaví, leč bu
deli vládnouti dle katechismu, to jest dle zá
sady: Co nechceš aby ti jiní činili, nečiň ani
ty Jim.Ale až posud praničeho nepociťujeme,
že by si to byla k ardci vzala. Naopak! Če
chové nesmí míti tolik jako Němci, to dle
ústavy z roku 1862 stále se provádí a páchá.
Napoleon sice nevrle si zabručel: Katechiemos?
= ale Emerymu za zlé neměl, naopak uznal,
že promlavil jako manž.Vídeň sice ode dávna
je nevrlá, když se jí připomíná — katechiamua,
to jest rozhodná křesťanská spravedlnost, a
nevíme, že by to byl v oblibě u vysokých
pánů daleko přivedl ten, kdo jim odporoučí

katechismue, ale vím o případech, že 8e jakodrahdy za NapoleonaL.takové „vystupování
proti státní moci“ nazvalo ne sice tvrdohlavostí
a neústupnosti, ale beztaktností (nevhodným,
nešikovným jednáním., A jsou či byly státy,
kde jejich hlavy ku př. král Herodes Antipas
pro cizoložství Janem Křtitelem káraný, v srdci
si dosti vaší toho, kdo mužně na katechismus

ukáže, ale zůstává na nejvýš při prvním
dojmu a nestane 50 nic; ba mnohdy ae tím
více na karatole takové zanevře vlivem nějaké
dvorské Herodiady, anebo tančící dcery její.
Což divu, že — Napoleon stěhuje se pak na
ostrov Heléno, ale katechismns vítězí.

Ale nejen Napoleon I., nýbrž i Napoleon
MI. byl ve zvláštním poučném poměru keka
techiemu. Když se po domácku oblekl do žu

panu, zabýval se svým synem Ludvíkem, jemuž
mazlivě říkali Lulů, a zkoušíval ho taky — z
katechismo. Jako císař dbal na katechismus
pramálo. Spískat vojnu, v které ge děsné hřeší
proti katechismu s jeho Nezabiješ, Nepokradeš,
to mu tak maoho úzkosti svědomí nepůsobilo,
A pamětihodno, že i tento Napoleon k Pia IX,
rašeredně se zachoval, ale doma dělal kato

Ha, Lulů musel mu katechismus odříkávali.
Ale to nepostačilo. Jako Napoleon I., že „bra
čel“ na katechismus, přivedl to až do zajetí
na ostrově Heléně, tak zase Napoleon IH. —
třebas v rodině osobně katechismus nezamítal,

řivedl to až k zajetí pruskému u Sedanu, ba
1 chuďas Lulú zabynul v Africe.

A tak myslím, že proto jisté státy n. p.
Italie, Španělsko, bynou tím, že Lalů sice ka
techismos odřikává, ale vladaření že se vede
proti zásadám katechismu. Což divu, že slunce
takových států zapadá? A co nejvíce pozoru
hodno jest, že nekřtění i křtění zednáři a li
berálové, chtí-li říši ničiti, začnou nejprv tím,
že ve veřejnosti, v zákonodárství katechisumng
se zabazuje, ale aby to nešlo tak náhle, Lulú
se prý může katechisma učiti. Ale když i ro
diny se zkazí, pak už vší mocí usilají o to,
aby se ani Lulů katechisma neučil, pak vypo
vědí náboženství ze školy vůbec. A když se
národ brání a řídí si školy s katachismem na
své útraty, tu 80 upletou zákony, aby i tyto
školy potlačeny byly. Vidíme to ve Francii.
Ovšem jde tím celý národ na ostrov Helenu
anebo do Sedanu, v područí boháčů a cizáků,
ba až do záhuby. Ale to právě ti, kteří ve
řejnou moc nchvacují nebo řídí, chtějí,

V Rakousku se Lulů — to jest děti —
ještě katechismu učí. Ale přednějest o to zna
menitě postaráno, aby 88 ma neučil mnoho a
za druhé jsou meri vykonavateli státní moci
takoví, kteří katechismu, i pokud jen Lolú se
mu učí, vajně nepřejí, ba mu i překážejí. Ale
ostatně v životě státním, v zákonodárství, ba
i ve vykonávání zákonů je katechisemus něco
neznámého. K. p. katechismas mluví 0 „svě
cení“ neděle a to obzvláště dopoledne, stát
vyškrtl ze svých zákonníků „svěcení“ a zná
jen „klid“ — a jen odpoledne pro zábavu a
hospoda. Jak znamenitě toho klidu nedělního
dosahuje, je patrno z toho, že n. p. pražská
policie nejvíce těch „klidných“ pochytá a po
zavírá právě na pondělek, anebo i z toho je

to patrno, že ně v neděli nejméně klidumají u c. k. politických úřadů, aniť právě v ne
děli příslušníci státa nejvíce neklidni bývají a
čtvrté přikázaní katechismu, jímě se i úcta k
vrchnostem přikazuje, přestapují.

Ne já — ubohý klerikálčík — ale jeden
svobodomyslný Amerikán pravil nedávno, že
lidstvo, máli býti klidno a šťastno, musí se
zase nančiti žíti dle deseti přikázaní, tedy dle
katechismu. Ale já pravím: Říšoa národové
musí též dle katechismu býti epravováni,

Znamenití politikové naši povídají, že Ra
kousko nebude moci déle trvati při této dosa
vadní nespravedlivé ústavě. Sem i tam se již
mlaví a píše, jaká by ta nová ústava měla být.
Ale dějiny a zkušenost učí, že do správy a
zákonů národů nutně patří katechismas čili
křestavské zásady o mravnosti z Boha ply

Hou“ právu, spravedlnosti, lásce a svědomitosti.

Jak dějiny učí, klesají v nivec císařové
bez katechismu a to i ti, kteří ve svých kom
patách nechají mluviti o katechisma. Ale i re
publiky a vůbec národové bezkatechismu hynoa.

Proto, bude-li kdo pracovati novou ústavu,
dojde-li naše vrouoné přání o znovazřízení če
skáho království svého vyplnění, nesmí ústuva
ani národ nevrle chovati ge ke katechismu;
naopak císař, král, president republiky, po
elanec, úředník a katechiemue musí býti v nej
lepší shodě. ABB

O otázce židovské.
(Interpelace posl. Scbneidra.)

(Dokončení.)

Těmito slovy staví se Fischer zcela na
stanovisko, které žid dle talmudu vůči noži
dům vůbec zaujímá, totiž na to stanovisko,
že všichni, kteří židy nejsou, ne za lid, nýbrě
za zvířata pokládání býti mají, ano oDdoznává,
aniž tomu ovšem chtěl, že nedospělý židovský
hoch také jako obětní beránek zabit býti může,

„oreb Bappesach“, v předvečer velkonoc.Těchto sto vět, které v Zrcadle židů od
dr. Justa uveřejněny byly, a které vědeckým
bádáním dr. Jakoba Eckera (viz Zrcadlo židů,
Paderborn, 1874. Tiskem a nákladem Bonifa
cius drackerei) a prof. Gildemeistra („Moje
posudky o Schulchana“ u Nenssra, Bonn),
soudně zjištěny jsou, obsahují četné důkazy,
že židé podle Talmuda a Schulchan Arachu
(Schulchan jest kompedinm Talmudu) a jiní
židé nejsou, nám lidem být člověkem vůbec
odpírají.

Těchto samotných 100 vět již dostatečně
ukazuje oprávněnost otázky, zdaž židům má
býti ponechána rovnoprávnost čili nic.

Připojajeme ještě,-že židé na den smíření
„kol nidre“ odříkávají, která podle vydání
od M. Landaua, strana 26, zní následovně:
všech slibů, závuzkův a přísah, jakož i těm
podobných trestů, ku kterým od tohoto dne
smíření až do budoucího, (jenž šťastně nás
dojdiž) se zaslíbíme, zapřísaháme, připovíme
a tím závaznými učiníme, těch litajeme všech.
Ať jsou zrašeny, odpuštěny, zavrženy a zni
čeny a nadobro noplatny. Tyto sliby ať nejsou
žádné sliby, taková zřeknutí ať nejsou žádná
zřeknutí, a takové přísahy žádné přísahy.
Tvrzení židů, že „kol nidre“ se vztahuje jen
Da závazky uložené vlastní osobě (jako u. př.
když někdo pouť do Sadagory „k zázračnému
rabbimu“ a podobně si uloží) ne ale na zá
vazky, vůči osobě třetí, jest prázdná výmlava
ua oklamání křesťanů. Na oklamání za prvé
praví, jako by se jednalo jen u nepředložené
sliby, přísahy a pod., protože text všeobecně
a ne o pouhé nepředloženosti mluví; na okla
mání za drahé praví, jako by slova asarn. Al
naf schatna byly vymezením vlastní osoby.
Tato slova znamenají prostě totiž: ukládáme
si, zavazujeme se a jsou tedy zcela všeobecná:
kdyby se mínila nějaká povinnost v nějaké
záležitosti tykající se jen vlastní osoby, musil
by v textu býti tomu odpovídající přídavek.
A proto konvertité, jako rytíř z Drachu, kteří
literární historii „kol nidre“ prostudovali,
dokazají, že se tu míní třetí osoby a sice ne
židé (jakož i ti židé, nad kterými Kahal pro
nesl Cherem).

S tím souhlasí to, že židé kol nidre
uvedli i v hudba na př.MaxBrach—Moses
Baruch, v Berlíně u Simrocka, anebo M.
Deutech, vrchní zpěvák velké synagogy ve
Vratislavi,nHainaneraatytokomposicenastu
dované vojenskými kapelami rádi křesťanům

ve veřejných koncertech předvádějí Jenomblázen mob] by věřiti, že hraje se tu, kterak
žid se veselí, že nějakého nepředloženého po
stního slibu jest sproštěn, anebo aspoň že
může býti sproštěn. Ve skutečnosti hraje hn
dba vítězný pochod židů nad gojimy, při němž
si židé představují, že skrze kol nidre všech
závazků vůči nežidům a jich soudrohům jsou
prosti. Proto pochopitelný jest trenetický po
tlesk, v který židé propukají, když kol nidre
pochod se provádí. Ubozí křesťané, kteří json

řítomni, netuší ani, že onen hromový potlesk
Ioraelo jest vysměchem jejich dobromyslnosti,
u zcela naivně 66 taží, proč židé při tom kusu
kol nidre jsou tak nesmírně veselí. Proto
každý uzná, že požadavekjasného a ne dvoj
smyslného překladu talmudu A Schalchanu
spravedlivý jest, a že národ jako jest židovský
pod zvláštní zákony postaven býti musí.

Kanonické sákony církve musí také od státu
opět býti uznány. Pro katolíky ovšem jsou zá



vaznými neustále, třebas i stát ničeho učiniti

nechtěl; poněvadž jest nemožno, aby iyabrogovány (nezávaznými učiněny) pro křesťan
ské svědomí nešetřením jich, ježto všichni

rávníci a vělohni moralisté učí, že abrogace
Jest jen tehdy možná, když zvyk něco neza
chovávati křesťanskému lídau jest prospěšný.
Ale každý ví, že toto nezachovávání nám všdy
bylo kn škodě.

Činíme proto dotaz: Slavná sněmovno
račiž se usnésti: o. k. vláda 80 vyzývá, aby
způsobilými a schopnými osobami náboženské
episy židů, zvláště talmud, přeložiti dala.

Zároveň s překladem talmudu buďtež
podány statistické výkazy o změně majetku
od času emancipace židovské v Rakonsku.

Budiž ted? konstatováno, v čí rukou 80
pozemky a půda a zvláště nemovitosti před
židovskou emancipaci nacházely, a v čí rakon
půda, pozemky a nemovitosti nacházejí se
dnes. Budiž dále vyšetřeno kolik židův jest
lékaři, kolik židův advokáty, kolik židův učitely
a professory, kolik židův obchodníky, kolik
židův studuje na vysokých školách, kolik židův
jest soudci, kolik židův úřadníky a v jakém
postavení, kolik židův důstojníky, a jaké po
stavení zaujímají ve vojště, kolik židův žurna
listy?

V jakém percentualním poměru jsou židé
sůčastněni na zločinech?

Kolik židů provozuje obchod s děvě.ty?
Krátce, statistické výkazy zahrnujtež

všecky obory veřejného a společenského ži
vota, aby 80 zjistilo, v jakém percentualním
poměru židé vzhledem ku křesťanům partici

pojí (účast mají) na národním jmění%veřejném„AZ

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 1. května.

(Proč pračský starosta při representačním vyslu
pování nemusí mluvití německy. — Výklad nale

havé potřeby sloučení Prahy s předměstími.

Krajní choulostivost politické situace pří
tomné doby charakterisována jest nejmarkant
něji rozpačitou rozmrzelostí židovsko něme
ckých žurnalistů. Pánové ti nevědí, na koho
se sápati, aby nesáhli, kde avirá. Komičnost
jejich rozpaků dosahuje až stupně směšnosti,
když se ku př. židovsko-německý tisk pražský
nyní rozčiluje a durdi, proč prý pražský sta
rosta nevíta) Jeho Eminenci, knížete arcibi
skupa pražského pří jeho slavnostním vjezdu
jako kardinála, také jménem jeho stoupenců
také poněmecku.

r. Srb vítal Jeho Eminenci v zastoupení
voličatva, o které ge dnešní representace král.
hl. města Prahy opírá. Voličstvo to jest na
pořád národnosti české, jelikož se německý
zlomeček pražského obyvatelstva všech voleb
v Praze, pátou knrii vyjímajíc, neúčastní. Proto
dle těchto stávajících poměrů není šádná osobnost
s nynější reprezentace král. hl. města Prahy sa
„pražské Němce“ mluvili oprávněna, nemajíc k to
mu od nich žádné legitimace. Pražští Němci sami

FEUILLETON.

Benediktinský klášter v Polici n. M.

„Kamení bude volati...
Luk. 39, 4.,

Jsou mnozí lidé, kteří odpuzují od sebe cit
a brání se dojmům, Zavrhují každého, kdo jest
citlivým a tvrdí, že cit musí býti nahražen roz=
umem. Podivno ale, že i ti nejrozumnější a vě
blasní učenci podléhali někdy citům,a často jenom
cit to byl, který dal podnět k jejich snažení.
»Nemobu si mysliti rozum bez citůs pravil kdysi
Gladstane a Tolstoj k tomu dodává: »Člověk
opravdu rozumný cit nikdy zavrhovati nemůže,
Marné byly a budou boje proti citu, byťi lidstvo
stálo na výši rozumové dokonalosti. Jenom cit
s rozumem spojený dovedou lidstvo. přivésti
k pravému cíli. Jako cit bez rozumu někdy škadí,
tak také rozum bez citu nemůže lidstvu prospěti.«

Bylo to r. 1895, kdy jsem vydal ve Vídní
první sbírku svých básní, Nevím ani jak to přišlo,

k tomu táhlo bylo něco, co jsem sí nemohl jasně
vysvětliti, co bylo zastřeno závojem mlhy. Jakási
nespokojenost se mne zmocňovala, něco jsko
těžký kámen spočívalo na mé duši — a tu, jako
tajemnou sílou puzen, utíkal jsem na osamělá
místa, tam, kde aní živé duše není k spatření —
a tu jsem psal své první básně .. . A když jsem
se pak ubíral zpět do víru velkoměsta, cítil jsem,
že mi jes* lebčeji, jako by tam na té samotě
balvan ze srdce mi spadl.

svou abstinenci a svou indolencí v záležitostech
obecních od let již projevují dobrovolně přá
ni, aby 6e s nimí + Praze vůbec jako 8 čini
telem zde zastoupeným nepočítalo. Z toho
důvodu vydal by se každý, kdo by proti tomu
jednati chtěl, v nebezpečí, že by ee židovsko
německý tisk proti tomu obradi), kdyby se
také jménem jeho stoupenců německy slova
ujal.

Ostatně šidovsko-německý živel v Praze
jest příležitostně dle potřeby výborně repre
sentován vrchním rabínem p. Kischem, který
se již o to dovede postarati, aby se mohl pří
slušně vysloviti, kdykoliv to za výhodné uzná.
Proto jest také starost židoveko-německých
žurnalistů o repregentaci českého obyvatelstva
Prahy zbytečnou, když jejich stoupenci mají
svou reprecentaci vlastní v osobě vrchního
pana rabína. Z toho důvodu aluší jednání pana
primatora dra Srba jako nanejvýš taktní a
tolerantní chváliti, že se do representačních
práv zmíněného hodnostáře neplete a nejširší
pole pro jeho representaci ma ponechává.
Chválíme mu to a sonhlasíme, aby vrchní pan
rabín primatorem slovanské Prahy nebyl ve
svých reprosentačních právech, kde tato mají
přijíti ku platnosti, nijak zastnpován a tím
zkracován. Pražští židoveko-nemečtí žarnalisté
uvádějí, že prý měl pražský starosta pana
kardinála vítati také německy proto, poněvadž
do jeho diecese patří — hrabství kladské.
Naposledy se za dnešních poměrů z pražských
židovsko-německých žurnalistů stanou ještě

ražskému starostovi dokonce právo mluviti
i za — pruské Němce.Tak jsou zmatení|

+
+ “

Praha s jistotou očekává návštěvu Jeho
Veličenstva a při tom se zde všeobecně mluvi
o možnosti, že při příležitosti této budou při
pojena předměstí ku Praze, což jest v zájmu
stran obou. Proti tomu mohou činiti námitky
pouze jednotlivci, kteří mají z nynější rozdro
benosti osobní zisk, o němž se šířiti nechceme.
Potřeba celku káže však spojení, neboť kn př.
poměry Prahy a předměstí jsou v takovém
stadiu, že nutno postaviti je na společnou ba
si, aby mohly býti urovnány, Praha a před
městí totiž klesají pod tíhou hypotečních dlu
bů, jejich umwmočovánívyžaduje, aby Praha a
předměstí zbaveny byly alespoň obrovských
vydajů na nutná všeobecně žádoucí potřeby a
závody. Závody a potřeby tyto nálešelo by sapla
titi státu n ve Vídni jeví se ochota, Praze vy
datně z prostředků státních pomoci tak, jako
se pomohlo obci vídeňské, Avšak aby se to
státi mohlo, potřeba jest dříve spojení Prahy
8 předměstími, kterýžto celek napotom má
býti státem po řadu let vydatně podporován
a velikých obecních výloh a nákladů na vše
obecně zádoucí potřeby zbaven, aby ae mohli
majitelé domů vzpamatovati.

Hypotečních dluhů koncem r. 1898 dle
úředních výkazů měla

Praha . 203,089.346 korun
Karlín . 17,282.862 —„
Smíchov . . 28,7567.920 „
Král. Vinohrady © 42,060.800 „
Žižkov . . . +© 26.981.688

dohromady 313,122.666 korun=- pe
A když básně vyšly, jeden pan professor

v Praze, který je kritisoval, mi napsal:
»Bude dobře když odvrhnete od sebe cit.

Ten pravému umění neslouží. Básničky jsou ještě
ucbázející, ale až uposlechnete mé rady, budou
jistě lepší.« — A len pan professor snad ani si
nepomyslil, že to s»něco« co mne k tomu přivedlo
abych vůbec něco psal byl jenom cit.

Ač jsem se od té doby namábal, abych
rady pana professora použil, přec se mi to ne
zdařilo. Aspoň ne tak, jak si to on myslil. Bůh
ví, proč to je tak těžké, cit ze srdce vyrvati.
Člověk třeba o sobě tvrdí, že nezná citu, že
jenom chladná rozvaha a vážný rozum u něho
vévodí — « podivno, že přijdou přec chvilky
kdy se v něm něco ozve, co se potlačíti nedá,
co ani rozum zaplašiti nemůže, to jest síla citu...

A tak také, když jsem kráčel chodbemi mo
butného kláštera benediktinského v Polici n. M.
zdálo se mi, jakoby něco neznámého svíralo mi
hruď, duši naplňovalo tesknotou a do oči vehnalo
slsy...

Ty opuštěné cely, šedé chodby, mohutné
sloupy, černé, zubem času oblodané obrazy, věčné
ticho, to vše učinilo ne mne mocný dojem.

Ta budova věkem sellá, jak můoho by
mohla vypravovati z dob dávno uplynulých, kolik
bouří již se přehnalo přes ní, které v tomto
království zanechaly vždy patrných stop; ona byla
tichým svědkem dob veselých i trudných, kdy
národ jéssl a korouhev svato Václavská vesela
vlála čistým nezkaženým vzduchem, a kdy zase
děsnvé mraky přivodily mravní rozvrat, hrůzné
boje, spoustu vzpour a zklamání, jímiž květy
české slávy obyčejně byly strhány, sotva že se
počalyrozvíjeti...

A v těch opuštěných, tmavých celéch kolik

V to nejsou zahrnutá předměstí Libeň, Vyso
| čany, Vršovice, Michli, Nosle, Pankrác, Podol,

Košíře,Tejnká Dejvice a Bubeneč,kde se takéněkolik milionů dluhů sbledá.
Výnos činže obnáší pak ve výše uvede

ných městech v Praze a čtyřech předměstí
44,385.454 korun ročně, .

Z tohoto výnosu platí se daně pozemkové
a domovní 18,487.710 kornn ročně a 6%, úrok
obnáší 18,787.953 korun; dohromady tedy
82,22b.063 korun, takše Praze a předměstím
z výnosu činže zbude ročně pouze čistých
12,160.801 korun, zo kteréžto částky mají
majitelé domů a realit přispívati ještě na vše
obecně důležité potřeby, aby Praha a přeměstí
stály na výši veleměsta. K tomu ovšem při
epívají procenta některých jiných druhů daní,

avšak v snmě poměrně tak malé, že největšítíha držeti Prahu na výši veleměsta, spočívá
oa majitelích roalit, kteří se pod dávkami tak
prohýbají, že jest podpora státu tak potřeb
nou, že dalšího dokazování nepotřebuje.

Proto spojení Prahy s předměstími jest
vlastně životním zájmem obou činitelů a tu
musí se přes osoby bez ohledů na jejich sou
kromé zájmy. Když by byla Praha spojená,
má se jí dostati státních subvencí na oelou
řadu potřebných jí zařízení a potřeb, jež nyní
obce buď s největší obtíží uhražují, anebo bez
nichž Praha žije a živoří.

Uvedené číslice bez dalšíno krásořečnění
dokazují, že jest spojení Prahy s předměstími
nalehavou nutností a prospěchem věeobevným
a proto odpor proti němu musí býti zlomen.
Vláda sama to uznává a proto se o spojení
to stará, aby oddalováním jeho nedošlo v Pra
ze a ve předměstích ročně skoro sto „exekně
ních prodejů“ domů (změn v majitelích je
ročně na 800) a při těchto exekučních prode
jích prodává 8e obyčejně hlaboko pod odhadní
cenu.

Rozepsali jeme ge zde o potřebě sloučení
Prahy s předměstími šíře. Poněvadž otázka ta
dere se stále na denní pořádek, pokusili jame
se potřeba jeho vysvětliti ne z nějakého vlasto
neckého nadšení, ale důkazem faktické jeho
potřeby, aby stát, který ročně z Prahy a před
městí dostává skoro 50,000.000. korun, také
měl příležitost, pro tohoto poplatníka něco
učiniti, což nyní vláda slibuje, činíc to závislým
od sloučení Prahy s předměstími.

Že asi padesáti osobám, které dnes na
různých předměstích hrají prim, není to vhod,
toho nelse dbátí, když celek aochrana národ
ního jmění na sloučení to přímo nalehají a
zdravý rozum 80 za ně přimlouvá.

Politický přehled.
Při velbě poslancena Kladensku na místo

red, Klofáčezvolen byl národní socialista JUC, Choc.
Říšská rade. V pátek 26. dubna předlo

žena byla poslanecké sněmovně vládní předloha o
vodních stavbách. Jinak schůze tato byla z nej
větší části věnována poměrům v armádě, jmeno
vitě žalobám a steskům na týrání vojáků. Z po
platkové novely bylo vyřízeno 8 dalších článků,
načež poda! předseda ministerstva dr. Kórber prů
vodní výklad k předloze o vodních cestách. Posl.=- =
upřímných synů této země modlilo se za srou
vlast, kolik duší čistých, šlechetných cítilo s tím
trpce zkoušeným národem, když jeho vlasť změ“
něna byla ve zboží sirotěí.

Z každého kamene slyšel jsem tajemnou ja
kousi „mluvu, dorážející až k dusi a plníci oko
slzami...

Zdaž může se člověk v takovém okamžiku
ubrániti dojmům, kdy historie mluví hlasem mo
hutným, kdy ta opravdová láska k vlasti se vz
nití v mocný plamen, a duše neplněna jest rojem

teskných vzpomínek... ,
+ „

Původ kláštera Polického sáhá již do doby,
kdy křesťanství teprve se počalo v této zemi roz
šifovati,

Dva poustevníci jménem Jurik a Vitalis zde
se usadili a zbudovali si poustevnu u malou, dře
věnou kapličku.

Znenábla přicházeli semi lidé ze středu
zemé a když poznali, že poustevníci nejen že vy
nikejí příkladnou zbožnosti, ale že také znají lé.
čivou moc bylin a dovedou z různých rostlin
výživu získsti, počali se zde usazovati. Poněvadž
celá krajina byla zarostlá lesem, byly káceny
stromy a z těch budovány prosté chaloupky; na
místech, kde les byl vymítěn přičiněním poustev
níků utvořeno pole které obyvatelstvu posky
tlo pramen výživy. Také jméno »Police« se prý
odvozuje od opolíček«, které tde na místo less
se založily.

Za doby Přemysla Otakara I. byla již zde
větší vesnice, s dřevěnou kaplí uprostřed.

Opat kláštera Břevnovského, Chuno, dově
děv se o tom, žádal krále aby mu pomezní
krajinu tu přenechal, což se teké stalo. Během
40. let vystavén zde klášter, do oóbož poaláni



Příloha
Beseda.

Májová královna.
Ze sbírky lidových legand o Matoe Boší.

Z polštiny přelošilF, Kahlík.

Nejkrásnější měsíc v roce, lozný máj, zasvě
tila církev katolická úctě nejvznešenější ze všech
žen, Marii Panně. Probuzená ze sna příroda sype
hojnost libovonných květů na oltáře májové krá
lovny, jejíž vznešené bytost byla na zemi květen
nejnádhernějším neporušené čistoty a heroických
cností. Nelze se diviti, že nádherný tento květ,
vypučelý z ušlechtilého kmene Davidova, byl vždy
předmětem zbožného obdivu a nadšené úcty vy
bnaných synů a dcer Evy a že srdce lidská o
závod s přírodou přinášívají k oltéřům Matky
Páně vzácné květy dobrých předsevzetí a ušlech
tilých enah. Lidu českému byla vždy Panna Muris
milou, jakož vůbec kmeni slovanskému úcta k Matce
Boží jest hluboce v srdce zakotvena. Zvláště těžce
zkoušené větví slovanské, národu Polskému důvěra
k Bohorodičce jest záchranou před zoufalstvím,
proto mysl polského lidu něžnou láskou Ine ku
Pomocnici křesťanů a činí Ji hlavní hrdinkou své
lidové poesie. Ukázku této zbožné poesie podá
váme níže.

L Panna Maria v nebi.

Z pozemských nížin Panna v nebe vzata po
tichém, skromném, chudinském životě, trůní teď
v slunném, věkověčném jase; zde na tom světě
s ubohými kila, chudobu sdílíc cbudáků, tam
v msjestátě skvoucím jest královnou, Jíž k nohám
v prach se nebe celé koří.

Zde místa pro Ni v chatě veské není, když
Boha Syna měla poroditi — tam strou se pro Ni
všecky nebes síně hvězdnatých končin nekonečný
prostor, ves ráj Ji hlasně s vděčným plesem vítá,

Zde v chlévě bídném, usblavší Mu v seně
neměla odít čím robátka Svého — tam v hvězd
koruně po pravici Syna nádherou září všech po
kladů rajských a bezpočetné zástupy aadělův patří
Ji v oči pokynu žádajíce.

Zde na moldánkách prostí pastuškové roběti
bráli koledové písně; — tam cherubů hřmí a se
rafů hymny v jichž jásot hvězd st družný sou
zvuk mísí.

Zde prchat Jí bylo před silným a slídným
okem ukrutných krále Heroda pochopův — tam
všecky moci pekel v hloub ae řití před jedním
bleskem z meče archandělův,

Zde slzy smutku, žalu prolévala, — tam roz
jasňuje Její úsměv nebe a z Jejich zraků milost
ných a jasných linou se duhy přes prostranství
nebes.

Zde osaměla šla a opuštěna za Syna Svého
zkrvaveným sledem, tam provází Ji andělů roj
šumný, pějících písně na čest JÍ a chválu:

»Nad nebe jasnější Jsi o Maria, nad slunce
jasnější Jsi, o královno i nad měsíc Jsi, Panno
Nejsvětější i nad bvězd stříbro. Paní lásky plnál«
— — —Nad zoru ranní, nad oblaky jasnéi ned
lesk moře jasnější Tys' vezdy i zářivější, Dívko
děv, Marial — — —*«

eJak lilie z iv rajských kveteš stále a vděky
Tvoje neuvadnou nikdy a vůní Tvojí pookřívá
mebe, jak vzduchem čislým zemských tvorů tlumy

Ty mezi ženami Jsi požehnána, neboť Matkou
Boží na zemi zde byles, a královnou Jsí na ne
beském trůněl

IL Palác nebeský. — Hlerarohle svatých.
— Nejsvětější rodina. —

Duše člověka musí udýchána letěti dlouho,
než letíc stihne ku hranicím nebes; podaří-Ji se
ji očistec minout a předsíň rajskou proletěti mí
bem, pak teprve stane u jedné z bran sedmi, v
palác jež nebes zlatoskvoucí vedou.

Palác nebeský vystavěl Bůp sobě z klenotů
země nejdrahocennějších, v jichž směsí perla ja:
lichá smeť leží mezi cihlami z rubínův a brillan
tových tesů, mramor pshrazujíc.

Rozměry stavbe ta má obrovité; na sta mil
v šíř, na sta v dél se dine a stěny její skví se
avětlem takým, že při něm sluncs, měsíc, hvězdy
— stín chorý místo lesku vyzařují.

Nemožno lidem zírat v světlost takou a zrak
by lidský nesnes toho jasu, pročež Bůh záclonu
stkal z chmur a mraků, aby lesk nebe zastíraly
zemi.

Z bran sedmi, jimiž do nebe se vchází, Abra=
hamova přední jest a hlavní; zde svatý Petr s Pa
vlem svatým sedí, klíčníci bdělí nebeského hradu.

Uprostřed toho stánku blaženosti sedm se
kůrů do výše pne srětlé, a na nich samí nebes
vyvolenci.

Na prvém zdola nábožaí preláti a mnichů
přísných sbory, jež ne zemi již církev sama na
zvala svatými.

Na druhém vyšší zásluhou i stupněm za
kladatelé ctní duchovních řádů,

Na třetím sami papeži, biskupi v zlatých
tiaréch i v infulích zlatých, na čtvrtém zase sami

poustevníci, co mernostmí když světe opobrdli a
život žili v dobrovolné nouzi.

Na pátém čistých psniců a panen zástupy
stojí v sněhobílých řízách a za nimi zřít muče
níká davy, životem kteří spečetili víru.

Na sedmém kůře apošťolům pouze, Kristo
vým druhům, Bůh vybredil místo; zde svatý Petr
zlaté chová klíče, kterými blaženým nebe otvírá,

S knihami v rukou u podnoží trůnu evan
gelistů Čtvero stojí ladně tak, jak ve chrámích
stojí při oltáři. .

Na hlavách světců září aureoly, jak zlatá
slunka ve velebné slávě a znich paprsků kaskady
deští stále a oblévají všecky stupně kůru záplavou
světla,

Na semém vrcholu té pyramidy Božích světců
roje andělů běloskvoucích se tlumí, jež jako sloupy
alsbastru skvěle na křídlech svojich nesou nád
herný trůn Boha a na němž sedí sím monarcha
světa, nebe i země Pán, Vládce a Tvůrce, Bůh
Otec s žezlem v ruce ve vší velebě svého maje
státu.

A po pravici Syn mu sedí Jeho, s odznaky
krvavého umučení, vzepřený o kříž s beránkem
na klíně, tvář maje plnou milosti a smutku za
hleděn v prostor bezmezný, v němž visí na lásce
Boží zavěšena země.

Jak malé děcko ze všech nejmilejší, miláčka
od všech v domě hýčkaného, Bůh Otec chová na
kolenou Svojich přesvatou Pannu roditelku Boží,
neposkvrněnou děvu děv, Marii — — — —

S otcovskou pečí pěstí Ji a něhou jak Otec
dceru Svoji nejmilejší, aby vidělo celé nebe zřejmě
že Ona v láce u Něho největší a Jeho srdci Bož
skému nejbližší, '

A Panna svstá, královna nebeská, sepjaté
ruce má ku modlitbě a jako v zbožné pohrou
žena city sklopených očí nepozvédá vzhůru.

Nad nejsvětější Rodiny hlavami vznáší se
pouze bolubice bílá, Duch svatý, v takém světla
Jasu tona, že ani oči andělů v Něj patřit nemohou.

Serafů kůry a Cherubů pějí na počest Bohu
převelebné zpěvy, sféry nebeské jak varhany
zvučí a jako zvony z kříšťálu a stříbra vpedají
v hymnus;

Svatý, svatý, avatýl — — — —

Literatura.
Farní osada sv. Vojtěcha v Počáplích| Hi

atorické zápisky P. Cyrilla F. Kančry, člena řádu
sv. Benedikta a faráře v Polici n. M. Poutavým
alohem líčí tu autor vznik s rozvoj farní osady,
v které působil. Kniha tato nezajímá snad jen toho
kdo v krajině té žil, ale historickými příběby, které
£ větší části ještě nikde napsány nebyly bude zají
mati každého. Odporučojeme co nejvřeleji. Cena 1 K.
60 h. Objednávky vyřisoje P. C. F. Kaněra v Polici
n. M.

Advokátovo svědomi. Tak zove se h)nboce
jímavá kniha francouzského romanciera a advokáta

assona-Forestiera, kterou přeložil M. Taček a vy
dalo právě nakladateletví pp. Hejda a Taček. Toto
dílo, vedoucí bezohledný řez do chorob dnešní justice,
šlehající nemilosrdně farisejství v tofatech spravedl
nosti, přestřásající palčivé othické problémy, které
dnes útočí na svědomí každého právníka, vzbudilo
ve Francii bouři polemik a líčeného rozhořčení. Vy
čítalo se autorovi, že interní věci advokátního povu
lání zavléká před forum veřejnosti, že tupí komoru a
uvádí v opovržení celý stav. Vzdor těmto prudkým
nájezdům se strany jisté advokátské kliky zjednala
e umělecká i ethická cena díla vítězného officielního
madostačinění cenun francouzské akademie. Přední
advokát pařížský, nejpyšnější výkvět komory, slavný
právník a politik p. Raymond Poincaré, napsal k po
sdějšímu vydání „Advokátovo svědomí“ sám před
mluvu. Cena 2 K.

Nová rukověť správné češtiny. Zvláštní zjev
zorajeme ve veřejném nošem životě: českých škol

ojně přibylo, časopisectví aspoň co do množštví do
stoopilo nebývalé výše rozvoje; den co den v různých
končinách české oblasti na světlo vycházejí nové spi+y
české, národní vědomí eesflilo, avšak v jazyku českém
rozmohla se nebýralá zdivočelost. Vymizela nice z kon
versační mluvy skomolená německá alova, ale místo
nich zahnísdilo se plémě francouzské a jiné. V něko
lika řádcích české kniby shledáme dobrou polovici
oisích slov: referát, rekomandace, rokurovati, relace,
reminiscence, remunerace, renomé, renovace, reparatura,
reputace, rosignovati, resistence, respektovati, restrikce,
revidovati, revise, režie, rigorosní a tak bez konce
čteme neustále. Myslil by člověk — a Nečech mysliti
musí, že Čeština, ta drahá naše matořštine, je tak

chudá, že pro be pojmy nemá českých slov. A zatln?Jedni z pohodlí, jsouce tak zvyklí čítati v němčině,
nesnaží so vyjádřiti po česka, jiní s hloupé pýchy,
aby ukázali, še jsou obeznámeni s „moderním“ ná
svoslovím, tak kusé své vzdělání dávají na jero.
A ještě borším zlem jsou nesčetná úsloví,pravidelně
německá, věrně a doslovně překládaná do češtiny.

Račte vzít místo“ sdá se býti salonějším, „nestává
důvodu“ „škole byla vyzdvižena“ věsho „se užívá“,
lidé „vycházejí“ s penězi, studenti „odbývají“ skoušky,
nemocní „berou“ prášky atd. vyslovují vzdělanci, aniš
je napadne, že krutě se probřešují proti správnosti
jasykové, ba uražení by byli, kdyby jim někdo vytknul,
če mluví nesprávně. Ještě potéšitelným zjevem by

bylo, kdyby příčinou byla malá snalost němčiny. Ge
nerace dřívější, pokud nepozbyly na školách národního
vědoní, neučily se němčině a dobře rozeznávaly, 00
je české a co je otrocký překlad nebo opičení se.
Dnes toho nerozeznávají nebo nedbají. — Tentoúkaz
není výhradně český, zlořád bují i v němčině zejména

pode Kpětváníeisích ulov, avšak tam nastal ašij: spolky, společnosti, časopisy vznikly, aby jej po
fraly. Tak Wastmapnovy kníčky „Álterlei"Sprach
dammheiten“ rozprodáno do roku 1892 padesát tisic
výtisků| S radostí pozdravujemetato novou knihu Fr.
Bartoše, dávného zápasníka za správnost jazykovou,
která si vytkla za úkol tomnto nešvaru odpírati, ška
redé bejlí, jež z neporozumění a pošetilosti se roz
mohlo vypleti. Nová rakorěť eprávné češtiny patří do
rukou všech našich vzdělanců, kteří činí nárok, aby
pokládání byli za česky vzdělané lidi. Uspořádané je
ve formě mluvnice a slovníčku tak přehledně, že kašdý
ihned se v ní vyzná a dovede ae pak vystříhati směš
nosti. V kancelářích, ua stolcích atudentů, učitelů,
všude by měla býti přírační knihou, do níž by na
b'ídeli, kdykoli jsou na rozpacích, zda to či ono úsloví
jest české. Lid venkovský, zejména pokud nečte, mluví
svým krásným nářečím, a „vzdělenci“ mluví s píší
přečasto česko-německo francouzskou směsicí slov. Kóž
splní se očekávání autorovo a všech přátel čisté mluvy,
Zbraň se podává všem do rukou, jen třeba chopiti ae
jí. Rukověť vyšla tyto dni nákladem kaihkupectví
Emíla Šolce v Telčí na Moravě a prodává se za 3 K.

Zrnka pravdy.
Jenom ta kniha je dobrá, která nutí čtenáře,

sby ji četl pomalu.
+ *

L

Největší daň platí hloupost.
* +

*

K zaličování pravdy se spotřebuje víc papíru
než k vyličování. POV P ' PP

*. .
*

Kdo se shání po slávě, lapá svůj stín.

Žerty a vtipy.
Pán: A jak to přijde, že za dva měsíce máte

tři služby. .
Služka: Což mohu já za to, když po kaádé

po mém nastoupení paní zemřela.
Pán k manželce: Viďdrahá! tu si vezmeme!

* +
*

Dvě spolužačky potkaly se, když provdány jíš
byly a nemohly se poznati: Tau jedna z nich o tom

setkání vypravaje: „Já na ni koukám jako tele a vonsna mne jako drahý a nemůžeme8 poznati|“
“ +

*
Ze školy. Vzorné znázornění telegrafa.

Myslete si dáci kočku, která je tak dlouhá, že ocas
má v Praze a hlavu ve Vídni. V Praze ee típne do
ocasu, ve Vídní otevře hubu, zamňouká a tak se to
má podobně a telegrafem. —

Pro chudokrevnost, rheumatismue,
dnu, bledničku, ischyas, skrophulosu,
nemoci ženské atd.

výtečně osrědčené, moderné zařísené, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, jodové, jehličnaté,

jško i massage za odbornéhořízenílázeňskéhoékaře MUDra.J. Peluňky pro nemocinervové
a míšní.

Půvabná krajina, suchá poloha, rozsáhlé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
stanrace a stanice poštovní i telegrafní.

Vzdálenostod nádražíJoselov-Jaroměř
ůl hodiny,vozy na nádraží, epojení a Prabou
tyřikráte denně.

Řiditelství lázní Velichovky.

Hostinec
„ŠUMAVA“

v Proseči,
pěkný, jednopatrový s tanečním sálem a
host. místnostmi jest z volné ruky na
prodej. — Bližší zprávu podá majiteltéhožVáolav Fetr.

Bursa práce v Hradci Králové,
Práci obdrží: dělník truhlářský, obnvnický,

zámečnický a krejčovský; chlapci se přijmou do
učení na zámečnictví, na trahlářství a na pro
vaznictví. — Na dotazy dvojitý kores. lístek.
Bližší sdělí

os. Polák sť. o Hradci Kr.



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury. vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.|
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky. |

LINIMENT. CAPó. COMF.
z Rlehireryltkáray vPraze

uznává 8e všeobecně za be
lesti otičejícímaráni; za80 h., kor.1.40
a 2—na skladě vevšechlékárnách.

Při kupování tohoto všude oblíbeného
domácího prostředku přijmi jen pů

vodníléhvo v krabici sodhranno
známkou„kotvoe“zA
i budeš míti jistotu, žes o

==m pravek původní.

JAN KALIS
přisežný znalec o. k. okresního soudu.

HH
V,Vacek,

závod
školkářský

v Pamět
níku

u Chlumce
nebizí pro zimni a jaruí vysa
zování stromy ovocné vysoké
s krsky, sazenice pro živé

loty, křovinyozdob. konife
ivokéstromypro stromořadí,

Pláňata atd. Statisíce sazenic
+zásobě, Levnéceny Výborné
zboží. Poučnýcenník zdarma

FR, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho
leton zárakon v dokonalé jakosti.

Rozpočty sdarma.

ZA VOTIAR
obchodní a umělecký zahradník

v Pouohově u Hradoe Králové

doporučuje své velké zásoby květin pro
zahradu jakož i ku pěstování v pokoji.

Ceny mírné, obsluha přesná.

Čenník na lask. požádání franko.

Veškeré práce z odboru maleb umě

ko průmyslových provádí se s přesnoudokonaloa

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných ulozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

RY“ Práce a objednávky"B
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

ne velkém náměstí č. 36 vedle bisk. residence.

36 3000000BGGBC
© Kondiční kancelář
opolku číšníků v Eradej Králové a okoli

Svatojánské náměstí v „Bosodě“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výber.

Paris, expositlon 1900.
Grand Prix avec Medaille d' 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

I. U. C. Jos. Tomášek,
továrna na pracovní ovoce,pálenkakoňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a na

bízí: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše
a rumy, nejjemnější likéry a Šampaňské víno.

Též v Boerlímě obdržela firma £. r.

(| diplom zlaté medaille.

Ba80000

Stavební truhlářství.



a nejapřímnějšími projevy úcty, lásky asoddanosti,
Přijíšděla Jemu vutřo banderia rolniotva, vycházely
naproti průvody dítek, šáků a lida; vítali Joj zástup
cové úřadů, spolky, sbory, zastupitelstva; domy osdo
bovény prapory, zelením; konány byly nadšené uví
tací řeči; zněla budba a střelba a na mnohých mí
stech bylo i večerní osvětlení, — Tak tomn bylo v hojné
míte i v Kácově, Dne 80. dubna podvečer přijelnejd.
velepnstýř na náměstí branou, ne níš byl nápis: „Bo
diště Jireíkovo vítá avóho arcipastýře“ a tem přivítal
J. B. Milost nejprvé p. okresní hejtman Kutnohorský
Schapka za celý obvod Kutnohorský, pak za c. s k.
patronátní úřadnictvo a celý velkostatek pan vrohní
aprávec Viktor Mareš a p. c. a k, vrchní lesní opráveo

Osseue a zs místní a přifařenéobcea jejich starosty
a veškeren lid p. měšťanosta Beudl. Tento vyalovil ve
likon touhu všeho lidu osobně spatřiti svého milova

ného Aopastýče, o němě známo jest, če jest ctitelemKácovského rodáka biskupa Jirsíka a miluje český lid.
Za přítomné duchovenstvo projevil přivítání mlatní
farář dp. V. Frinta, sa místní a přiťařenéučiteletvo
p. řídící učitel Fr. Klíma, sa sbory hasičské p. Paří
ok, 28 spolek různých šivností p. Noha, za hospo
dářské spolky a stav rolnický p. Beračinský. Potom

pronesla šákyně V. třídy M. Jakoubkova vsletnon
ů na přivítanou apodala kytici. J. B. M. rádi)všem vlídně děkovati. Nato byl uspořádán průvod

do kostela, který je zevně i vnitř obnoven. Průvod
ten byl dlouhý a krásný, zástup dítek, žáků a lidu

bi veliký. Prostorný chrám Páně byl až do posledbo místa plný. Po vykonaných obřadech bylo ká
zaní, kteró začal J. M. ndp. biskup slovy: Bodiště
Jirsikovo vítá svéhoarci pastýře — apo vřelé vspomínce
na biskupa Jirefka přešel na slova básníka: „Láska
k Bohu a k vlasti ty dvě sesterský v mojích pojí se
žadrech, kačdá má erdce mého půl, kašdá má celé“;
a dovodil, še kdo miluje Boha, ten miloje i bližního
i vlasť, a kdo nemiluje Boba, ten milnje — nebe; s
nadšenými slovy povzbuzoval k následování Krista
Pána a k ctnostnému životu. Jiš tato slova vznítila

lamen Jásky k nejdůst arcipastýři v srdcích všech.
ečer bylo slavnostní osvětlení a budební zastaveníčko,

při němě se J. B, M. objevil a- dojemnými slovy po
děkoval. Druhého dne konala se v chrámu Páně slav
nost av. biřmování obvyklým spůsobem. Avšak před
samým biřmováním přinesen byl k oltáři krásný a
cenný prapor školní mládeže Kácovské s křížem na
hrotu a na látce s obrazem av. Jana Křtitele s be
ránkem. A tu J. M. nejdůst. Velepastýř ráčil pro
nésti krásnou řeč v níž mládež povrbuzoval k stá
losti u víře a k milování a následování Beránka Bo
šího; potom ráčil posvětiti prapor, zatlonci hřeb a
ronésti heslo: „Nechte maličkých přijíti ke mně“.
atks praporu paní Marie Marešová pronesla heslo:

„Vám i budoucím k památcel“ a upevnila skvostnou
stubu na prapor na níž jeon vyšitá slova: V upo
mínku naden 1. května 1901. — Starosta Kácovský pro
nesl heslo: „Mladežil Budoucnost patří Vámi“ Řídící
školy pak: „Školon pro šivot, život pro vlasti“ Pra
por pak byl odevzdán eprávci školy a od toho duchov
nímu správci k nechování v chrámu Páně, Žák Otra
dovec pronesl k praporu a k obrazu na něm se vzta
hující zdařilou báeeň a ajišťoval Jeho Biskupskon Mi
lost díky mládežs a její věrností a atálostí ve víře a
ctnostném šivotu. Dejž to nebeský Pán Bůh! Mládeš
Kácovská má zajisté viditelnou památku na slavný
den 1. května 1901 a unauvůj slib, který v ten den
učinila předsvým vrchním pastýřem. Dne %. května

ráno byl odjezd do Petrovic. Bůh račiž J. B. M. že
hnati, doprovázeti aochraňovatit

Ze Zbraslavic Dno4. t. m. ukoačilJ, B.
M. visitaci a biřmování v střídnictví ledečském a ode
bral se do Kutnohorského,. — Jak zprávy zněly z ostat
ních již visitovaných farností, byla cesta J. B. M. od
místa k místu triamfální a ton triumf dosáhl v Zbra
elavicích svého vrchole. Naše město vyžádalo ci tu
přednost, aby mohlo J. B. M. napřed pozdraviti, jakai
k zadostinčinéní za jiná města v minulých letech,
která tato čest svému vrchnímu pastýři odepřela.
Letos se to nikde nestalo. Po oslovení starostou města,
děkanem, patronátním komisařem, řídícím učitelem a
žákyní zdejší školy zavzněla biskapská hymna nejen
hudbou, ale i zpěvem, která ze sta hrdel v špalíru za
slávobranou stojících spolků: šivnoatenského, hasič
ského a veteránského, dítek a osadního lidu se ozý
vala. Nadšení se roznítilo, když lid dobrý ualyšel po
evangeliu mše sv. svého ndp. biskupa způsobem ma
vlastním nenuceným, ale dojemným, z plna přesvěd
čení srdce plynoučim, k sobě mlaviti, Stál-li ta na ka
zatelně jako pravé kníže apoštolské, byl oprostřed dítek
při katechesi mládeže jako otec uprostřed maličkých,
volající: „Nechte maličkých příjíti ke mněl“ Biřmo
venců bylo k 600, kterým všem byl ten den svátkem
slavným. Však i nejdůstojnějšímu srcipastýři byl ten
den svátkem, — neboť slavil Bbleté narozeniny, Proto
místní farář a č. děkan dovolil si J. B. M. při odpo

lední hostině osloviti při čemž zvláště na jeho polehnanoa spolkovou působnost v discési narasil, Ndp.
biskup poděkoval, svou touhu, aby mohl býti při ko
runovaci českého krále opakoval, a městu blahopřál;
načež přítomný p. starosta Jemu jako zastanci národa
českého ještě připil. Hudba brála bymou bisk. a jiné
sdařilé kusy při stole a o 4. hod. nastalo bolestné lou
čení jako dítek od milovaného otce. Špalír stál jako
dopoledne na celém náměstí. Ndp. biskupu p. sterosta
velmi tklivými slovy jménem celého města poděkoval a
J B. M. patrně pohnut místnímu duchovnímu správoí
se vyjádřil, jak bolestně se se Zbraslavicemi loučí,
Hudba, apolky a množství lidu u banderiem v čele,
které Ma ráno ašk Čestínu vatříc vyjelo, doprodili Ho
daleko za branice osady. Nyní další avé triamfy slaví
na Kotnohorsku, kde rovněž lid s nadšením vítá svého
dobrotivého uroipastýfe.

Z Křivneudova. Náš jinak tichý městýs
a přifařené osady zdejší radostně byly varašen pří
chodem J. B. M. nejdůst, vrchního Pastýře Ednarda
Jana Nep. dne 19. dubna 1901. Za velebného hlaholu
svonů « hlučné střelby přijel odpoledno o 5 hod. mi
lený náš vrchní Pastýř, by svátost sv. biřmování
udělil, doprovázen čotným banderiem našim a hasič
ským sborem místním. U slávobrány avítal J. B. M.
jménem celé farní osady místní duchovní správce ob

kl četným dachovonstvem, eložili vřelý svůjhold knížecí patronátní páni úředníci, nečeš vystoupi
a kruhu shromášděné méstské rady a celého zástopl
telstva šlechetný místní starosta pan Josef Mareš s
s vroucím sápalem pronesl uvé uvítání kteréš tlamo
čilo lásku adůvěra nezlomnou milovanému vrohnímu
Pastýři a končil vzletnými slovy: „Jame, sůstanemo
povědy pravými, horlivými katolíky « du posledního
dechu bude naším heslem: „Bůh, církev a vlast“ —
Hned za slávobránou proslovem J. M. B. vítala A.
Matějková, dákyně 4. třídy jménem všeho žactva. Ne
přehledný dav doprovodil J. B. Milost k farníma domů

s odtud do chrámu Páně, jterý řičiněním JehoJasnosti knížete Pána Františka Josefa s Auerspergů
nádherně byl uvnitř opraven. V kostele promlavil
neunavný náš vrchní Pastýř slova vroucná, úchvatné
takže každý s napjetím poslouchal, by ni jedinkého
slova předrahého nopřeslechl. Při zkoušce škol. dítek
ze sv. náboženství každý pozoroval, še nejen dorostlí,
ale i ta drobotina s celou duší přilnolapři prvém
sotkání k J. B. Milosti. O nějaké bázní — jak a
dítek bývá — ani potuchy, neboť tulily se kol Něho
a 3 očí aálala radost, že mohou odpovídati; poatře.
hliť zajisté, se k ním mluví katecheta Bohem nadaný,
Večer bylo celé město velkolepě osvětleno;i v okén
kách nejchudší chaty plála avětla. Zu atřelby a říz
ných pochodů hudebních blížil se průvod hasičů a
obecenstva se zářícími lampiony k faře, kdež v kruh
světelný pojat byl sbor zpěváků kteří pod vedením

vlet. pana řídícího učitele a pomocí ostatních páněučitelů dovedně mapěli zastaveníčko na počest J. R.
Milosti. Stejně slavný — ovšem fe s pocitybolného
loučení — byl i odchod milovaného vrchního Pastýře.
Až k vozu doprovodili předrahého, svědomitého ná

městka apoštolského všjchni členové měst. naatenítelstva s panem starostou v čele, abor hasičů, dítky
dkolní s pp. učiteli, zástupy farníků, bauderium, by
na rozloučenou srdečné S Bohem“ vydechli s prsou
bolem stísněných. — Pobyt J. B. Milosti zůstane všem
farníkům Křírsoudovským v nejvděčnější a trvaléi
blahé paměti.

Různé zprávy,
Svátek sv. Jana Nepemackého.

Úcta k českému světci vemáhá se rok od roku neje
nom v zemích koruny české, ale i daleko hranicemi.
Všude se mnoší sochy sv. Jana Nepom. a kostelů
jemu zasvěcených stále přibývá. — V diecósi | dle
chetného a vlasteneckého biskupa Strosamajera téměř
v každé osadě epatříš sochu ar. Jana Nepom. — Ve
Francii jestv katol. rodinách zvykem v den 16, května

kud možno od práce ustávati a na modlitbách trrati.
en den ae také mnobé rodiny postí a zdržují se sby

tečného mluvení na znamení, že sv. Jan Nepom. pro
mlčenlivost dosáhl korany mučednické. — V Americe
většina nových katol. svatyní jest szavěcena av. Janu
N. Také v mnohých osadách tamnějších se světí 16.květen
jako zaevěcený svátek. —[Na Sibiři, kde vypovězenci
jsou z větší Časti v dolech zaměstnání zaveden jest
v ten den sváteční klid. V Rumunska na podnít krá
lovny, anámé spisovatelky Carmen Sylvy, zbudovány
v horách, as místech nebezpečných kapličky av. Janu
Nep. zasvěcené. V cestopisných úvahách dra Holnba
a l. Keřenekého čteme, že i na místech pustých, mozi
divochy nalezeny byly obrázky sv. Jana Nep. miesio
náři tam zanesené. Mnoho a mnoho příkladů avědčí,

hým našim „vlastencům“ býti důuazem, že jejich
snahy, aby místo soch ar. Jana Nep. ae stavěly sochy
J. Husa, přinášejí účinek: přávé opáčný.

Oběť povolámí. Katolický kněz Hugo Seo
mann v Mediaši v Uhrách byl v noci ze dne 4. na 6.
t. m. povolán k nemocnému do osady Szakácke, as
hodinu vzdálené. Na cestě byl přepaden několika slo
syny, kteří se na něho vrhli a zasadili mu do hlavy
několik ran. Krví zbrocen, v besvědomí ležel kněs
uprostřed cesty a teprve do dlouhé době se ze mdlob
probral. A tu s napjetím všech eil nbíral se dále,
aby nemocnému poslední útěchu mobil přinésti. A při
šel ještě v pravý čas. Nemocný, druhdy zuřivý od
půrce náboženství, byl ještě při vědomí. — Ale sotva
byl obětavý kněz s posvátným úkonem hotov, klesl
na lavici a zemřel dříve neštěžce nemocný, jemuž po
slední útěchu udělil.

© smrti Lutherově napaslr „R.d.“dů.
lešitou stadií VácalavUliva. Protestanté totiž Luthera
konslí jako světce a také jeho amrt byla prý „bla
denon“. —Že ale Luther vedl život velice nemravný,
bylo jiš v „Obnově“ častěji mnoha doklady oddůvod
něno; a še jeho smrt nebyla právě tak blaženou, vy
svítá jiš s toho, še Lather umřel v Eislebenu, v noci
18. února 154G,oběsiv se. Otázka, umřel-li Luther
emrtí přirozenou Či semovrašdou, vyskytla se bned po
jeho smrti. Officielní správa o „blašené“ smrti refor
matorově byla sice všemožně od Intheránů šiřena, neš
byli i mnozí a to nejen katolíci, ale Jntberáné sami,
kteří o „blažené“ smrti Lutherově pochybovali. První
pochybnost vznikla v Eislobenu ihned po amrti jeho,
v městě scela protestantském, v Lutherové rodišti a
drahá v Saska, v „kolébce“ protestantismn! Zprávy
o násilné smrti „reformatorově“ nabývaly vědy více
a více víry, ježto byly dotvrzovány hodnověrnými
svědky. Učenci a mužové vášní sprárám tém věřili.
Veřejnosti byla podána první zpráva o násilné smrti
Lutberové r. 169%ve spise Tomáše Bozia: „De signia
ecelesine“ (v Římě a Kolíně r. 1592 a 1599), ve svaska
drahém, knize XXIII., kapitole třetí. Z Bozia přijel ji
Cornelins a Lapide v kommentáři složeném ko slovům
av. Petra v epištole 3%.kap. 8. verši 12, — pseudo
rophetae in oorraptione sua poribunt; dále Martin

uus, Tympius, Faber, Loricbina, Windeck, Dosch,
Piutorius, Malvenda, Sogneri, Orlandini, Seisser, Kreut
zer, Kwiatkiovič,Sarina, Scherer, Gretser. Drahá správa
o násilné smrti „reformatorově“ byla uveřejněna od
Jindřicha Sedalia vdíle: Praesoriptiones adversne hae

reses Antverpiae 1606 cap. XV d 27. Ze Sedulispřijali ji: Theodoras Petrejna v „Čatalogas baereti
coram“ v Kolíně r. 1690, Maenhardus, Martin= Co
chema, Petrus de la Failie a jiní. Tak stalo re, še jiš

a tka XVILstoletí, alespoň kraby katolické byl
Biuohbdčevy,to Luther neskončil smrtí kározenou.

HBravní zvrhlest. Dne7. t. m. bylov Praze
odsouseno několikděvčat 10—18 letých, 00 již
věnovaly života nemravnému! — V a did Weiser
dával chudým rodinám na dlah, pod tou podmínkou,
kdyš mu dají své nedospělé dítky na jistě chvíle „k
dieposici“. — V obecné škole v Engelazelliu schá
selo se několik žáků a dákyň po odpoledním vynčo
vání pod záminkou, de si chtí tam dotnácí úloby vy
racovati, jelikoš doma k tomu vemejí dosti klidu.

Žatím však se vysvětlilo, še školní síň jim sloučila
k skutkům nemravným.Tot tedy krásné obrázky „mo
derní“ výchovy.

K čemu také slouší divadle. ZVídně
se nám píše: V Práteru ve Vídni nalézá so Jansohovo
divadlo, kde se hraje jenom v době letní. V posled
ních dnech stalo se toto divadlo jevištěm akandálních
scén. Co obecenstvo v parteru, v ložích a na balko
nechse zájmem hledívalo na joviště, satím v poslední
Gallerii se prováděli hnnené kousky a děvčaty. Galle
Tie byla denním dostevoníčkem upnatlíků a svrhlých
děv — a co zvláštního, docházel tam i jeden v kru
zích aristokratických dobře známý šlechtic, přestrojen,
jsa za veřejného poslahu. Brmy na to přišla policie,
terá této „zábavě“ udělala přítrž. —

Vraždy memlavěat se stálo více a více
množí. Ale co vzbuzuje nyní pozornost jest, že r po

slední době udála se celá řada případů že krkavčímatky, které ae před soudci z lidu sodpovídaly so
sločinů,— byly úplně osvobozeny, ačku vraž

dám se přiznaly. Tak k nedávným případům kupřeseVídni s Annou Kochovon,v Kremži s šlechtičnou
Rosenthalovou, v Brně s Marii Kaiserovou atd. které

zavraždily ové dítky a byly propaštěny na svobodu,dražší se nyní i případ s 18letou komptoiristkou Ade
lou Kochovou £ Praby, která své novorozeně vybodila
oknem do avětlíku kde zahynulo. Dne 6. t. m. zod
povídala se pro zločin ten před porotou — a byla pro
na svobodu...

Také „apeštol“. V Kritzendorfav Dol.
Eskonsích šířil jiš po nějakou dobu heslo „Pryč od
Říma“ neznámý jakýsi muž, který každému kdo od
stoupí od katol. církvo sliboval dva pytle uherské
mouky a 4 korany na peněsích. Podařilo se mu zí
skati několik dělníků, kteří však marně na „odměna“
čekali. V té samé době přihodilo se v místě samém
několik krádeží. Úátaictvo zavedlo pátrácí a tu přišlo
se na stopu, že pachatelem jest onen „apoštol“ pro

testantiemu. A ta 80 objevilo, že jest to jiš častotrestaný zloděj, který, jak sám doznal, se propůjčil
nyní k šíření hesla „Pryč od Říma“— a jelikož se
svou „apoštolekou“ práci dostával od protest. apolku
jen malý honorář, uchýlil se ka krádeží.

Novinářské. PanV. Myslivecbýv. redaktor
„Lidového Listu“ a stoupenec mladší strany křest.
000. stal se spolupracovníkem „Katolických Listů.“

Jak kde překládají, nebo-li:co je to
„Ranohwaare“? Z Lipska rozletěla ne v tdchto
dnech do osvěta správa, že vývozní firma Perlmann,
vyrábějící toto záhadné zboží, ohlásila konkne.
V „Hlasu Národa“ oznamovalo se čtenářstvu, že vý
vosní firma usenářského zboží Perimann za
stavila platy; „Lidové Noviny“ psaly o majiteli na.
tabákové sboší Porlmannovi, „Ostravský denník“ o
úpadkufirmys kařáckými rekvisitami. Zatím
však toto „Rauchwaare“ byly — kožešiůy, což jiš ze
slovníku snadno zvěděti možno.

„Lákavý“ Imserát uveřejniljistý nowo
jorkský list. Zněl takto: K čemu plahočiti 60 tvrdo
šíjně bídným tímto životem, když možno dát ee po
chovati s opravdovou nádherou se pouhých50 dol
larů u Johna Blacka, majitele pohřebního ústava, 6
Avro 34. .

Vivat Jmstitin! Za posledních40 let vy
střídalo se v Rakousku 158 ministrů, s nichž bylo
pouze 6 Čechů.

- O šenách slezských přednášelatěchto
dnů v Praze pí. Matulová, řiditelka měšťanské školy
v Mor. Ostravě a tu mezi jiným pravila: „Konversačoí
mlava našich Slezanok jest německá a jejich touha.
lásky je také německá. A tak plynou peníze a bo
hatství českých slezských rodin pozvolna do kapes
německých ženichů. Taková ztráta národního majetku;
zvláště mne dojímá na našem Ostravsko, kde staro
usedlý domácí lid je celkem zámožný příznivou ná
bodou a to hlavně prodejempozemků na stavební
místa rychle zbohatl. Toliknárodně skříšených man
želatví, jako jest mna Ostravsku, nenajdeme snad
v žádném jiném kraji.“

Pošta sv. Otee. Sr. Otecdostávákuždo
denně aš 32.000 dopisů a novin.

Menifestační mávštěva na poav.Velo
hrad pořádá letos dne 80. července ve slavnostních
dnech „Apoštolata sv Cyrilla a Methoděje“ „Jubi
lejní spolek katol. Praha“, ka které návštěvě zve celou
českou veřejnost. Výhody, jež se všem účastníkům
touto návštěvou skýtají budou jistě co možno největší.
pobldkou k účasti. Vypraven bude zvláštní vlak při
cenách co nejlevnějších a o pohodli po cestě jakoži
o pobytna Velehraděbudeconejlépepostaráno.Záro
veň návštěvníci Velehradu budou moci popřáti si vý
lety na památný Hostýn, historický hrad Bachlov,
slovácké Salaše v Chříbech atd,

O měsíci květmu panujemezi lidem mnoho
pořekadel, kteró zvláště mesi lidemvenkovským vzaly
nvůj původ Některé « nich uvádíme: Je-li máj už za
hradníkem, není stodol milovníkem. Když méj vláhy

nedá, červen sePřed. Jestli v máji neprší, tedy to
červen převrší.V máji ať neoschne v plotě kůl ajestýře hůl. Co červ nesní, to sad polkne (květ víme
v máji). Májová voda vypijí víno. (t. j. mnoho dešťů
vinnémn keři škodí.) Květnové rose činí zelený luh i

báj. Když pavoncipilně předon venko, očekávat Isestále pěknépočasí, nepředou-li, brsy se časy mění a
stává-li se tak při deští, pak brsy dešť končí. Bouřce
v máji „na zdar“ volají. Když se ozve v mýjí hrom,
ohyf kámen nebo strom, budeš silným jako hrom.
V máji hřímoty nadělají trampoty. Kam se nese první



bouřka, tam ostatní sa ní táhnou. Mnoho chroustů
v máji, dobrý rok. Roj, který se v © ji rojí, sa ploý
vůz sena stojí. Kdyš v květou boby, sle o chleby —
kvete-li mák, to jiš jinak. Až přijde máj, poženeme
kosy + háj, staré baby za kamna, mladé ještě za
nima. Kdyš sáby trn roskvétá, záhy ss žito vymetá.
Svatba v máji — volá na máry. (Jiš staříŘímané
považovali měste květen za svatbém nepříznivý.) Kdo
+ méji, kdyš poprveprší, vyjde bos, bez čepice a bes
kabátu na dešť a točíse do kola, tomu porostou rychle
vlasy. V máji má vůbec kašdý jíti na dešť, aby mu
vlasy hodně rostly. Za nešťastné dny v měsíci květnu
ee povašují: 7., 8., 10., 16, a 18. květen.

s delegátek spolků křesť.-sociálních če
ekých fen a dívek koná se v pondělní avatodušní
v Praze.Pořed rokování: 3. Stanovisko katolických
den k otázce náboženské, 2. Křesťanské čena a né
rodpost. 3. Orgenisace katolických den a dívek a sta
novisko jejich k denám svobodomyslným, pokrokář
ským a národně-sociálním. 4. K otázce sociální.

Herečka a herečka. HarečkaWoltrová
ve Vídni za 30 let svého vystupování na jevišti i
nahromadila na půldruhého milionu jmění. Herečka
Moserová, která současné s ní na témže jovišti počala
sroji uměleckou karieru, dila téměř v bídě a kdyš
před nedávnem zemřels zanechale 20000 sl.dluhů.

„Klerikalismus chce bořit trůmy“
tak paponškají realistické „Nezávislé listy“ po svém
otci „Časa“. Jaoa brosně rozhořčenynad tím, že zná

jm výrokem arciknížete Frant. Ferdinanda ohesiu„Pryč od Říma“ tento následník trůnu zjevně odeoudil
bídácké choutky všeněmců, kteří šířením protestan=
tiema usilují o rordrobení Rakouska. Tím chtějí říci,
še katolíci jeou trůnu a dynastii nebezpeční. — Ty
samé „Nezávislé listy“ před krátkou dobou ještě pealy:
Kdyby nebylo klerikalismu, nebylo by tr nů, nebylo
by despotů. Klerikalismus zavedl autoritu, sbudoval
trůny atd. V tom se jiš jeví důslednost pánů realistů.
Dnes napíšou něco, zítra alo to vyvrátí, jak se jim to
hodí do krámu. Kde jest přesvědčení? Ovšem, jim 80
jedná jen o potření těch nenáviděných klerikálů a
proto jest jim každá zbraň dobrá.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 4. května 1901. 1 hi.

přenice K 13:00—18:60 dito K 1200—1200, ječmena
K 910—10-10 oves K'6-00—7:00, proso K 10-00—10"80
vikve K 9-40—1360, hrachu K 10'00—32'00, jáhly K
1000 krup K 16 00—43:00, bramborá K %200—330,
jetelového eomínka červeného K 60*00—84'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00-00—00:00, máku K 40:00
olejky K 20-50—32:00, Iněného semeno K 19:00—24:00
100 kg. žitných otrab K 1200, pšenič, otrub K 12:00,
1 kg. másle K 2-20—294, 1 kg. sádla vepřového K
1-60—1-78, tvarohu k 0-32—0'36, 1 vejce 8 bh. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jeden hekt. cibule K 480
jedna kopa drobné zeleniny K 0'80—400.

Listárnaredakce.
JUC. R. Vídeň. Piš častěji. Původní zprávy

"všdy jsou vítány. Posdravi
Čestín, Bydžov. Došio pozdě.
F. K.-0 sporu pivovaru s městem přineseme

„delší úvaha v příštím číslo.
X. Y. Maneí-lise zpráva zkrátit, neznamená to

ještě, že by byla zkomolenou. — Milerád bych
vyhověl každému dopisovatelí a uveřejnil zaelané sprá
vy beze směny kdyby to lista samému neškodilo.
Co by tomu řekla většina čtenářstva?

Právě vyšlo č. 5.
„Časových Úvah“

přinášejíc historiokou studii

Husitství a svoboda“
od JiříhoSahaly,

jenž o době husitské napsal několik již zajímavých
spisů. — Stran 32. Cena 8 h. — Bpisovatel do
kazuje, kterek Hus rozuměl avobodé svědomí a
kterak husité přáli jivým svobodné vyznávání ná
boženského přesvědčení. — Objednávky vyřizuje
„obratem

Administrace „Časových Úvah“.

Posmámka. Máme na skladě ještě několik
„set výtisků z druhého nákladu „Husovy oslavy“
od F. R. Skalického. Spisek tento, jakož i avrchn
-uvedený hodí se ke hromadnému šíření, ježto se
poskytuje 339, slevy.

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

' mozzanin.

Wap“NOVINKA. "U
Slavným farním a patronátním

úřadům!
Patentní čísláky ku hrobům a výstražné

tabulky na hřbitovy jsou neobyčejně praktické
a téměř nevyhnutelny; usnadňují okamšitý

přehieň a umožňují nejrychlejší vyhledánírobů dle čísla. — (Cenniky a vzorky zašle
Da požádání franko

strojírnaaslévárnaželeza| kovů

A, Votruba v Hořicích.

Msko strojnické
v továrně neb větším průmyslovém závodě
hledá zkoušený topič a strojník, 27 let starý
který se může vykázati dobrým vysvědčením.
Laskavé nabídky buďtež adresovány do admi

pistrace tohoto listu.

OE TE 1 PArjnpodvtnéPjněv jsi ájež 0 PNRONONNSVSE A

Ignáce Neškudla Syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Nelkudly, faráře ve Výprachticich)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
ši Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

R se na požádání franko zašlou.
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Vyhláška.
Městská obec Královéhradecká zadá offert

ním řízením:
1.) Vybírání dávky z piva dle pravidel

hválených výnosem zemského výboru král.
Českého ve srozumění 8 c. k. místodržitelstvím
ze dne 8. května 1900 č. 34.080 na jeden rok
od 16. května 1901 do 15. května 1902.

2.) Vybírání dávky z vína na tutéž doba
jednoho roku od 16. května 1901 do 15. května
1902 dle pravidel schválených výnosem zem
ského výboru král. Českého 2e dne 19. března
1896 č. 16.985.

3) Vyblrání dávky z kořalky a lihovin
na dobu jednoho roku od 16. června 1901 do
15. června 1902 dle těchže pravidel jako dávka
z vína.

Uchazeči mohou ve všecky tyto podmínkyv úředních hodinách a místnostech nahlédnouti.
Zapečetěné offerty buďtež podepsanému

úřadu porkmistrovekému odevzdány do pondělí
dne 13. května 1901 do 11 hod. dopoledne.
K offertám budiž ve zvláštním obalu připojeno
vadium 10%, nabídnuté samy. Městskému za
stupitelstvu jest vybražena úplná volnost roz
hodnotí o podaných offertách. Starosta:

Dr.Ulrich.

*KŘ
P, T.

Dovoluji si ct. obecenstvu sde i v okolí
oznámiti, že otevřel jsem

obchod s ptactvem
tu= i cizozemským.

Zároveň upozorňuji že přijímám

vycpávání
ptactva a zvířat všeho druhu.

gp- Pravé Harcskékanáry. -gu
Všechno se rychle, levně a soliduě vy
řídí. Těše ee předem na příseň P. T.
ctěn. obecenstva zpamenám 8e v hin

boké úctě

KAREL GŮNTHER,
v Hradel Králoré vedlo nových kasdrez.

KOXOXOXOXIOXOXOXOT
M Slavným patronátním úřadům a K
© volecíčnémuduchovenstvudoporučují se (f

X k malováníchrámů| ©
9 ©
© jakoukoliv technikou přesně dle slohu. 5
X Oprava starých obrazů, jakož iM
© malování nových, křížových cest a p. ©

5 Oltářek Božímu Tělu na plátně 5
4 na dřevě maluji v každém slohu.X X

© Plány a rozpočtyzdarma. ©

5 Závod pro umělé a dekor. malířství5
X8 J. St. Ottmar Š
Š Ústi nad Orl. X

xeXOx0xX0x0X|.OxXOxX0X0

Letní byty
jsou lovné k pronajmutí u

Františka Zaby
v Novém Hradci Král.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

sv.-Janské náměstí č. 77.)

opere čnje etěnému obecenstvu hojně zásobenýsklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné etolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné bodinky první
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboží je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré eprávky hodinek se vyřizují.
E- Vše za levnéceny."B

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

vhláškVyhláška.
Kuratorium dlécezního ústavu pro hlncho

němé (Rudolfinum) v Hradci Králové vypisuje
veřejné ofertníšřízení na zadání prací:zednické
a nádonnické s nosiči, kamenické, tesařské a
pokrývačské pro

stavbu nového

diéoesního ústavu pro hluchonémé
v Hradci Králové

a sice dle ofertních podmínek Kuratoriem
ústavu sepsaných, jakož i dle plánů a rozpočtů
vynesením velesl. zemského výboru ze dne
7. května t. r. č. 28999 schválených, ve které
nahlédnonti lze od 8—12 hod. dop. v úřadovně
správy Rudolfina v domě čp. 186. 190. 191.

Pisemné oferty dle ofertních podmínek
řádně sepsané (s označením procenta, slevy
z jednotlivých cen rozpočtu nebo požadova
ného příplatku) a zapečetěné podány buďtež

správě ústavupro hluchoněmévčetně
do 24. května 1901 zároveň s předepsuným
vadiem.

Podotknnto budiž, že dle $ 4 stavebních
podmínek Kuratoriam není vázáno nu ofertu
nejnižší.
Kuratorinm dlócesního ústavu pro hluchoněmé
(Rudolfinum)v HradelKráldne9. května1901.
JUDr. Frant. Ulrich, Tb.Dr. Alois Frýdek,

starosta král. věn. města inf, kapitulní děkan,

HradceKrálové, člen Kura- | místopředsedaKuratorie.



K jarnímu a letnímu období
doporučuje svůj obrovský sklad

nejmodernějších SOuKEnnÝChVÁlBk
na svrchníky, obleky a damské kostymy.

Zaručeně české výrobky lodenové
ne obleky cestovní a pro užitek vůbec.

MP>Velejemné látky na taláry. fl
Chvalně známá čistě vlněná látka sa el. 240 metr na lehké

kleriky a kabáty jest opět na skladě.
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Barevná sukna
k účelům chrámovým.

Dodávky pro jednoty Sokolské a stejnokroje vůbec co
nejkulantněji a zboží našeho původu.

Sukna a látky kočárové a na kulečníky.
Speclelní sklad voskových plátem a Linoleum.

Všepouze, zaratených jakosti, čerstvé moderní zboží s nikoliv |

staró, neb na oko pracované bozcennéhadry.

Čeny povné avšak nejlevnější.

Vzorky se na požádání ihned zašlou.

Sbírejte upotřebené

poštovní ZNÁMKYša +" sisdušší,ve prospěch chu
dých hochů, kteří se chtí věnovat atavo kněžskému.
Za to každý dotane různé pěkné církevní pa
mátky: růžence, medaile sv. Antonína, Pražského
Jezulátka a t. d. — Dotazy jakož i zásylky adre
sovány budtež na kancelář„Bethlehem“ Bre
genu (Vorarlberg).

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby Ó

Oltáře,sochy aj.
„vé vkusnéma levnémproredení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský

práce kostelní pro
v Sychrově (Ďechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém2 bin Da přání k náhlédnatífrankozadl

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na

Hradec Králové
Jiřikovatřída naproti hotelu

„Merkur“

doporučuje svůj od r. dubna

nově zařízený



V Hradci Králové, dne 10. května 1901.

Právě se dovídáme, že Svatý Otec ráčil
Jmenovati nejdůstojnějšího našeho pana biskopa
Svým praelalem domácím, assistentem| trůnu a
římským hrabětem. Vyznamenání to naplní apří
mnou radostí veškeré duchovenstvo i věřící lid
šíré diecese naší a přemnohé i v diecesích
jiných.

Hlava křestanstva a pochvalou uznává ne
únavnou práci v úřadě apoštolském, práci,
která nezná odpočinku, ba ani oddechu, nezná
pobodlí. Z místa nejvznošenějšího způsobem
ušlechtilým schváleny snahy apoštolského bi
skupa, ale zároveň dáno pokynutí, že ani po
mlovy ani denanciace nezastřely oko otcov
ského nástupce sv. Petra. I ti v diecési, kdož
snad jinak smýšleli dostali nyní z autorita
tivního místa na srozuměnou, že jako Názně
stek Krista všecky národy stejnou obejímá
láskou, tak i nejdůstojnější pan biskap jsa
věrným synem svého národa, je spravedliv ke
všem, kteří jeho pastýřskému řízení jsou svě
řeni. Kéž by přesvědčení to rozptýlilo mnohou
mlha a odstranilo stíny, které na působení
apoštolské až dosud se kladou! Pak by mnohé
oko, snad dosud zkalené vášní prozřelo, a
pravda by slavila nové vítězetví! Dejž Bůh,
aby to bylo co nejdříve!

Jazyk.
Zbožná jedna stařenka, dojata kázaním

mladého velebnička, pravila: „Aby ma Pán Bůh
ten „jazejček“ pozlatil.“ Myslela to dobře. Vždyť
církev nasývá výmlovného drahdy biskupa ca
řihradského Janem Zlatoústým a biskupa ra
vennatského Petrem Zlatoslovným. Ale aby se
to mělo bráti doslovně, to by vi ten velebníček
asi nepřál. S pozlaceným jezykem by tomu
řečnění mnoho neadělal.

Jazyk, ačkoliv se mu táž říká mlsný ja
zyk a k ochoutnávání pokrmů a nápojů slouží,
jest nástrojem, jehož k mluvení, čili k vyslo
vování jistých souhlásek potřebujeme. V obojím
obledu jest jazyk, jako tělo naše vůbec a každý
jeho úd, sám sebou velikým kazatelem čili
hlasatelem — Stvořitele. Celé jeho ústrojí, ta
jeho pohyblivost, aby se jím souhlásky tvořiti
mohly, ta dvojí věc, k vůli které nám dán jest,

hlásá, že jest tu —po Jlidsku řečeno — proveden rozmyšlený plán. Ale vymysleti plán,
rozměry. a prostředky k jistému cíli vedoucí,
nemůže mrtvá hmota, to může právě jen my
slicí bytost, duch. A tak ten jazyk sám sebou
hlásá: Bezbožecké hmotařství není pravdou;
původcem naším jest nesmírně moadrý a mocný
duch, jemuž říkáme Bůh. A tak vlastně každý
jazyk zasluhuje, aby byl pozlacen, to jest,
abychom si ho nad zlato vážili jako výmluv
ného kazatele moudrost a moc Boží hlásajícího.

Ale v tyto dny by měl každý rozvážný
člověk v království českém přemýšleti o ja
zyku, který, ač mlčí, přece nade všecky jiné
hlásá sláva Stvořitele a jeho pravdu. Jest to
azyk sv, Jana Nepomuckého. Jakovůbec k ná

ženství, tak i k tomu nadpřirozenéma zacho
vání tohoto jazyka chovají 60 přemnozí jako
známý proti katolicismu bojující trojspolek —
čili aliance. Mocnosti — vlastně však nemoc
nosti — spojené slují: Nevědomost, Lenost,
Umíněnost.

Nevědomost! Již vícekráte byli jeme i
v samé Obnově nuceni poukázati na to, že
o věcech náboženských panuje — a obzvláště
»v lepších třídác.“ a v „intelligenci“ (mezi
vzdělanci) veliká nevědomost. Proti náboženství
proto jest tolik odporu, že ho lidé neznají,
nic důkladného o něm nevědí.

Lenost! V katechismu nachází se toto
slůvko mezi sedmi hlavními — hříchy. Ale
nemíní se snad jen to, co se obecněji lenosti
jmenuje, lenost v práci, ale míní se lenost
v duchovních věcech, pravdy, dobra a Boha
se týkajících.Jest to ovšemtaky lenostv práci,

ale v práci,kterou má se všemi jejími obtížemi
podniknouti lidský duch k vůli pravdě, dobra
a Bohu.

Umíněnost! Nevím, jsk bych to nejprosto
národněji řekl, ale lid v takových případech
říká: Akorát ne! Auebo: Jast ne, abys věděl!
Proto se taky té amíněnosti říká: Justament.

Tato tedy aliance stojí proti náboženství
vůbec, ale proti jazyku sv. Jana Nepomuckého
zvlášť. Málo kdo totiž ví, jak to vlastně a tím
jazykem bylo a jest. Má'o kdo ví na př. o těch
dvou komisích k ohledání hrobu toho světce
ustanovených, které nejen snad z duchovních
osob, ale z lékařů a právníků, učenců i děl
níků sestávaly. První z nich konána dne 15.
dubna 1719. Toho dne byla kostra těla Janova
z hrobu ua stůl kladena a z lebky vypadl jazyk,
který dle přísežného svědectví doktora lékař
ství Šebestiána Fochse „vyhlížel právě tak,
jakoby ze samých úst člověka právě zemřelého
vyňat byl.“ Ale aby ani dost málo pochybnosti
nezůstalo, vzal si lékař Jan Schutzbrett dovo
lení a nařízl jazyk lékařským nožíkem a shledal
uvnitř všecko ústrojí — cevy, svaly, nervy,
jaké v živém jazyku člověčím jsou. Druhá ko
mise dne 27. ledna 1725 shledala, že jazyk
r. 1719 nalezený a v schránce pod pečetmi
uschovaný jest ještě neporušen, ba pozorováno
a svědectvími přísežnými stvrzeno, že k ustr
nutí všech barvu měnil a otvor z r. 1719 roz
šiřoval. Celé knihy byly již o těchhle věcech
sepsány (Votka, Brynych, Dr. Reyl), ale kdo
o nich ví? A k této nevědomosti druží se lenost.
Kolik lidí v Čechách a to mozi intalligencí tu
Jest, aby si vzali práci jen o věci této přemý
šleti, neřkuli na hrad pražský se odebrati a
jazyk ten tam v kostele svatovítském ohledati.
Ale kdyby i té lenostinebylo,je tu konečně—
umíněnost. Zámyslně nel Kdybych tomu při
svědčil, všecka má filosofie je jedním rázem
na hromadě. Musel bych uznati všemohoucího
Boha, musel bych ho také ctíti a poslouchati.
A ono se to bez Boha lebčeji žije. Zámyslně
ne! Kdybych tomuhle přievědčil, musel bych
býti katolíkem, neboťtento čin všemohoucnosti
Boží stal se patrně oa potvrzení náboženství
katolického s jeho zpovědía vzýváním Svatých.
Masel bych přestat do toho náboženství rýpat,
nemohl bych zůstati evanjelíkem, obzvláště ne

propaetaniakým kazatelem. A proto ne — a ne!dělám na to raději nějaký vtip na „římskou
pověra“ a dost.

Obzvláště naši vlastenci měli by z tohoto
trojspolku vystoupiti. Myslíme, že naše kato
lické přesvědčení aspoň za přemýšlení atojí.
My totiž v této podivahodné sice, ale dějepisně
nad přemnobé jiné události zaručené záležitosti
vidíme veliké Božské jazykové nařízení. Směj
se tomu lehkomyelný, upírej to bezbožník, tup
to náboženský radikál. Ale rozvážný člověk
nechť se zamyslí a uvažuje, že tn vyšlo veli
kolepé nařízení Všemohoucnosti Boží k zacho
vání jazyka, kterým se česky mlavilo, ale spolu
též katolicky mluvilo. Jest mi to jakýmsi obra
zem jiného jazykového nařízení rovněž od Vše
mohoucího pocházejícího. Jazyk český mluvil
po protestantaku a hynul. Bonře a roztržky
náboženské protestantstvím způsobené přivedly
po bitvě na Bílé hoře jazyk český ve spánek,
i vlastencům zdálo se, že ve spánek smrtelný.
Před samým počátkem bouří těch, když už jiný
Jan žil, roku 1393 vložen do hrobu ve vele
chrámě avatovítském jazyk Jaoa z Nepomuku
a odpočíval tu přese všecky bouře, až v sto
letí osmnáctém, kdy Čechové krom malých
výjimek byli zase katolíky, povstává z hrobu
jako živý předrnak, že i řeččeskáz odpočinku
robového k novému životu povstane, což se

skutečně stalo v století devatenáctém. Bohužel,
že ale právě v druhé polovici toho století usi
lovati počali mnozí o to, aby se vrátili zase
roztržky náboženské a že není porozumění pro
to podivuhodné jazykové nařízení, o němž
mluvíme. Jan z Nepomuku potupen a posměchu
vydán. A co následovalo? Nelze npříti, že právě
ku konci století devatenáctého zaražen jest

postop národa našeho k plnému vzkříšení naich práv vůbec a práv jazyka našeho zvlášť.

Inserty se počítají levně.
Obnovavychásív pdteh v poledne. Ročmk VII: z

Právě od loňska s větší prý námahon bude
vlivemprotestantů oslavován nešťastný původce
roztržek náboženských a počátek našeho úpadku
bude v osudném boď sebeklamu nebo v nepo
ctivém shona po vlivu, slávě a zisku veleben
jako síla naše.

Kéž by nastávající dne 16. t. m. „národní
svátek“ byl jím opravdu. Kéž by nejen lid,
ale veškerý národ slavil den ten jako podiva
hodné jazykové nařízení Všemohoucím vydané
Kóž by u hrobu toho přepamátného tam na
hradě pražském národ český — zástupy zbož
ných zastoupen — k Všemohoucímu vroucnou
prosbu zaslal: Zachovej Ó Pane ten drahý nám
jazyk náš!

Kdo — je-li věrný Čech — nepřál by si
toho? V tom jsme jistě svorni. Ale kéž bychom
pamatovali, že zachování jazyka našeho 800
visí s katolicismem. Proto 8 vroucím přáním,
aby zachován byl jazyk, musí se spojovati —
jak to dělají Poláci — snaha, aby taky zacho
vána byla víra otců našich. A k tomu jest
především zapotřebí vystoupiti z neblahého
trojspolku nevědomosti, lenosti a umíněnosti.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 7. května.

(Zajímavá ukáska změny obecného smýšlení. —
Jak na politický rozvoj poměrů sluší dle pravdy

a skutečnosti pohlíšeti.)

Jak rychle se české obecné smýšlení změ
nilo a jak rychle se mu náhledy intelligence

odřídily a přispůsobily, toho obzvláště mur
kantním dokladem jest v Praze otázka posta
vení r. 1890 s Karlova kamenného mosta při
povodni do vln vltavských sřítivších se soch
sv. Ignáce a sv. Františka. Od katastrofy této
dovrší se letos jedenáctý rok, most Karlův
jest již devět let opraven, ale povodní shozená
sochy sv. Ignáce a av. Františka nejsou doposud
ani zpět postaveny ani jinými nahraženy.
A proč? Vicekráte se o znovupostavení jejich
začalo jednati a mluviti, avšak pokaždé intel
ligence pro umálení křiku a povyku« «azkuta
z různých předstiraných důvodů z denního po=
řádku odstranila jedině proto, poněvadž se
jednalo o sochy sv. Ignáce a sv. Františka,
kteřížto světci v jisté části českého tisku ne
těší se přízni. A proto také ihned i velká část
intelligence bála se ve příčině znovupostavení
jejich soch na Karlův most rozhodně se vyslo
viti, tak že následkem toho otázka ta zůstala
po celých dlouhých deset let nevyřízenon.

Aby však konečně prázdnoty na mostě
po stržených odtad sochách byly vyplněny,
aniž by se proto strhl rámus, ovládlo jisté
krahy (a doznati se musí že mladočeské) to

blabovolné mínění, aby stržené 8 mostu OYbyly restaurovány a postaveny na vhodnýc
k tomu místech v Praze jinde a aby na mostě
nabraženy byly sochami patronů českých,
k nímž by současné amění příslušné modely
opatřilo. Tím mělo ge do jisté míry posvát
némurázu Karlova mostu vyhověti i rozváš
něná proti sv. Ignáci a sv. Františkovi mysl
měla býti uchlácholena. Myšlénka ta nabývala
dosti stonpenců, avšak zatím čas letěl, nábledy
davů rychle se měnily a tu najednou slyšíme,
že se proti opětnáéma postavení soch sv. Ignáce
a av. Františka na most, jejichž svržení odtud
nazval při jedné debatě na staroměstské rad
nici p. dr. Černohorský „prstem Božím“, nejeví
žádný odpor, naopak ozývají se ze kruhů,
které nedávno ještě sochám sv. Ignáce a av.
Františka | jejich právo na. postavení na
mosté urputně popíraly, hlasy, jož si návrat
těch soch na most rozhodně přejí a zamítají
všechny sprostředkující návrhy, o nichž jsme
na těchto místech ještě před půl rokem paali.

Zaznamenáváme zde tento zjev jako
symptom naší doby. Pro oposici proti Vídni
své doby žalářované osoby dostávají vysoké



řády a vyznamenání; lidé kteří ještě před

desíti lety vytlučení oken dra. Fr. Riogroritleskali muže toho nyní zbožňují a páni, kteří
jména ev. Ignáce a sv. Františka ještě před
pěti lety elyšetí nemohli, hájí právo jejich soch
na mostě a zajisté půjdou zbožně na procesí,
až sochy ty budou na mostě restaurovány a
odhaleny, dojde-li k tomu brzy a nenastane-li
zase během desíti let nová změna obecného
mínění. Želeti jenom sluší, že se této obecné
nálady v Praze pro zorganisování konservativ
ních živlů velice málo a málo obratně a obě
tavě užívá. .,.*

V Prazo byl onehdy sice veřejně vysloven
návrh, aby prý se kongervativní velkostatek
obklopený stranou katolickou,spojil 8e strunou
staročeskou v novou konservatirní orgavisaci.

Návrh tento jest nanejvýš choulostivý a
úvaba o něm těžká a nesnadná proto, poněvadž
vycházel z naprostě neznalosti stávajících po
měrů. Proto při rozpravě o něm nutno držsti
8e jenom fakt a nedotýkati se ho žádným sub
jektivním náhledem, aby vyslovené mínění
o něm zůstalo objektivním konstatováním
stavu věcí, z něhož by nikdo nemohl vyvozo
vatí ani úráčku a ani animosítu. Pokusíme 8e
objektivně ne o návrhu tom, ale o stavu věcí
pojednati.

Pravdou u -nás jest, že konservativní
velkostatek a velkostatek vůbec má nejpřed
nějšího a nejbližšího svého přítele v katolic
kém smýšlení lidu. Bez tohoto mocného přítele
stály by výsady velkostatku ve vzduchu, jsouce
bez pevné opory. A pravdou jest, že velko
statek na sesilování a upevňování tohoto kato
lického smýšlení poměrně zapomíná a zapo
mínal, tak že z práce rokou svých žijící orga
nisace socialistické a dělnické ročně desetkráte
více obětují na vyvracování tohoto katolického
emýšlení tiskem, nežli na jeho opevňování
ročně věnuje velkostatek, který nevidí, jak tím
sám na sobě hřeší, když s6 o pevnon půdu
pod svými výsadami nestará.

Proto návrhy na spojení se velkostatku
s katolickou stranou a se Staročechy dle sku
tečnosti a pravdy jsou pouze líbeznou řečí.
Kdyby čeští velmožóvá stávající poměry znali,
je uvážili a správně jim rozuměli, tedy půl
milionu koran snadno by mezi sebon ročně po
zemích českých sebrali a věnovali na tisk,
který by hravě za rok dokázal a potom dále
udržel úplnou obnovu smýšlení pokoje a míru,
když ostřeji se novyjadřajeme u vědomí, že
nám každý rozumí.

padek smýšlení kongervativního v čes
kých zemích zavinili v přední řadě páni vel
možové nedbáním jeho pokrokua nestaráním
8e o jeho sesilení. Bez hmotnýchobětí na tisk
a agitace vůdčí postavení velmožů v zemích
českých samo se více nenavrátí. Strana kato
lická a strana staročeská, kdyby ee dokonce
ochotně celými svými podstatami postavily po
bok politice velkostatkářů, tak sobě jenom
uškodí a velkostatkářům se tím nepomůže.
Organisace ta znamenala by boj a vojna bez
peněz je předem hotová; porážka a ztráta
toho, co se doposud drží.

Ostatně budoucnost strany katolické Be
již sama bez velkostatkářů otevírá a Staročeši
za sebou již knibu dějin zavřeli, nazvavše 86 —
Mladočechy.

FEUILLETON.
Z ráje novinářského.

sTak ty vaše noviny jsou ňák moc vážnýe
naříkel si onehdy strýček B. z Librantic, když
jsem se s ním sešel na trhu. «My tak rádi čteme
zase něco veselejšího.«

Mimoděk jsem si vzpomněl na ta slova,
když jsem včera Četl dopis jednoho pana učitele
který by sice =Obnovu« radši viděl někde v Ara
bii, aby ji team nikdo nemohi číst, — ale proto
přec nemůže se niždy ani dočkat pátku, až ji do
stane. A teď najednou uznal za dobré re
dakci toho »klerikálního plátku« také poslat dopis,

A jakýl Pan učitel jistě není ve slovech vy
bíravý| Inu, říká se: proti gustu žádný dišputát.«

*To klerikální vaše camrání (To je »mo
derní« čeština? P, r.) je jen omaštěno humorem.
Vážného nic nepřinášíte. Pryč s humorem| Ten
se do novin nehodí. Lid chce něco vážného, Ale
ovšem, vy jste »Černi«, jste zabednělci a jen nas
dáváte jiným.«

Toble se p. učiteli podařilo. Již tímto do
pisem by si zasloužil, aby mimo svých dvou
domů, které má, získal ještě více. Vždyť mnohý
by mu jich přál třebss 25.

Pan učitel jest také dopisovatelem »Škol
ského Obzorus. Inu ovšem, ten se mu hodí.
Jedna strana jest věnována bídě učitelské, druhá
farským kuchyním, třetí denuncování katolických
učitelů, čtvrtá klepům z kraje, — několik židov“
ských insertů — a máš +vážnýe list hotový, A
nyní čtenáři vezmi, čti — a co hlavního, plať!
Ne-li, jsi zrádcem národa, klerikální zabedněleca t.d.

Věc ta má se dle pravdy následovně. Když
Staročeší vlastní vinou s hříchy některýob
obojetných svých osob o důvěru v národě přišli
a když národ řízení svých veřejných záležitostí
odevzdal straně mladočeské, tu jistě dobré dvě
třetiny Staročechů přidely ae k Mladočechům,
tak žednesstranamladočeskájestjiš kolíklet
vlastně stranou staročeskou a mezi Staročechy a
Mladočechy není dnes žádných valných rozdílů,
když počítáme s taktikou a ohtěními. Mlado
čeští ministři dr. Kaizl a dr. Rezek jeon
vlastně Sturočechy a předseda výkonného vý
boru mladočeské strany dr. Škardas většinou
jeho členů do r. 1800 také ke straně Mlado
české nenáležel. Více uváděti netřeba. To je
pravda, kterou je všude viděti a cítiti, že Mla
dočeši „sestárli“, čili stali ee Staročechy, kte
réžto faktum otevírá budoucnost straně ka
tolické,

Až na poměrně malé výminky a za po
mérně nestejné práce ze etrany katolické, již
vážně politicky ceniti lze hlavně v diecesi krá
lovéhradecké, vidíme, že nedávno nábožensky
chladné smýšlení lidu začíná se měniti, že
obecný proud není více svému katolickému
náboženství nepřátelským, že začíná nové
chrámy atavěti, staré opravovati, všechny na
vštěvovati, že se se svou vírou tiše a radostně
zvolna smiřuje, tak že se tímto procesem lid
sám ke svému náboženskému smýšlení vrací.
Tim se zvolna ataví na stanovisko konserva
tivní, které nutně si opatří samo silný rámec
katolický.

Tak mají ae věci dle pravdy a skuteč
nosti. Dunes boje o náboženské náhledy jsou
dobojovány, olf sa svým „Los von
Rom“ v zápasech těch valně epolapůsobil a
nyní jde jenom o to, aby lid nebyl ze žádné
strany v nové zápasy honěn. Obecně se již
nahlédlo, že nás v zemích českých více zájmů
spojuje, než-li dělí, to 8e uznává a proto pro
tivy, nedůvěra, zlost a vášně mizí a hasnou.

Věříme rádi, že velkostatek při tomto
procesu, kdy obecný lid všech tříd začíná si
rozaměti, zůstává ke svó brůze stranou 084
mocen. Ale to jest ovocem jenom jedině jebo
politiky. Za málo pendy dnes lidé málo hrají |
$ tím musí počítati, a ihned pozná, proč kon
servativní nábledy v jeho velkostatkářskm
smysla mají tak málo stoupenců, tak málo
váhy. Spojenství 6 ním jest za nynějších jeho
spořivých a velkopanských náhledů pro každou
stranu jenom obětí a škodoo, již z vlastního
měšce nebo života a práce v jeho zájmu hra
diti omrzí brzy plebejčíka každého.

Toto všechno ei takto přátelsky jemně a
nóbl pověděti byla potřeba již dávno a jest-li
pánové chtějí míti pokoj od nepříjemných jim
novin a lidí, ať ei zjednají šikovné osoby,
které je budou hájiti, neboť mezi obecným
lidém, ať si emýšlí konservativně po katolicku
nebo po staročesku nenalezne se dnes více
ochotníků, kteří by se dali v panských slu
žbách darmo a bez pensgeod socialistů a ra
dikálů utloukati.

Co jsme zde napsali, není míněním a sta
noviskem naším, my zde pouze uvádíme, co
jest pravdou a skutečností, 8 nímiž musí kušdý,
kdo chce dnes v českých zemích v politickém
koncertě spolnpůsobiti, chíčj nechtěj počítati.

Proto ideální řečia přátelské návrby jsou
1 v politice dnes, kdy jen vlastní práce nebo

O
Onen pen. učitel, který nás tedy svým

svzácným dopisem poctile, to má tak rád, Sám
se pěkně uvelebí na balkoně, objemný děbánek
plzeňského má vedle sebe, spokojené si pokuřuje
bavina — a bystře pohlíží na každého kdo jde
kolem. A vidí-li svého chudšího kollegu, kterému
nebylo dopřáno býti majitelem dvou domů, jít na
faru, hned má latku k lokálce:

»Učitel N, N. chodí se uklánět panu foráři,
aby mohl něco oblíznou z farské kuchyněa t. d.s

A když má málo látky, to jej nezdržuje být
»literárně« činným. Napíše třeba:

vBída učitelstva je veliká! Ani najíst se do
syta nemůže. Nikdo mu neposkytne ruky po
mocné a t. d.<

A při tom savlažuje poetické hrdlo řízným
plzeňským — a jak mu to panečku chutnál Post
o bídě jiných když on sám má všeho dost, tof
přec nejlepší požitek! Vždyť přece jest obhájcem
sbumanity=|

A když k němu některý chudší kollega
přijde e stěžuje si, že byl v novinách proto, že
se zúčastnil hostiny na faře, že přec není žádoou
hanbou přijmouti pobostinství kočae, který snahám
učitelským pranic nepřekáží, tu eoavícený= hlasa
tel ssvobody« řekne:

»Ano, ano přítelíčku, máte poméry opravdu
bídné, nežijete ovšem jako — — tentononc, ku pří
kladu já, ale víme, podpory můžeme přijímati od
kohokoliv jenom ne, víme, ——od klerikálů . . „«

A když chudý učitel namítne, že přec ti
»klerikálovée nejsou tak strašní, jak je »Školský
Obzor a comp.« vyličují, že nejsou pokroku na
závadu, — tu přec slyší odpověď:

»To nic, to nic, kdyby byli jako andělé —

jsou tu přec jemHorikálové ..

k jistému účeli pojednaní dělníci úspěchu ss
dodělají, hlasem volajícího na poušti.koll

Politický přehled,
V poslamocké sněmovně v páteční

schůzi projednána ovnova zákona © margarinu
proti padělání přírodních výrobků a celý zákon
schválen, Na začátku schůze podal posl. Demel
ostrý dotaz proti soudním úředníkům v Skočové,
Strameni a Bohumíně. — Posl. Micbejds nazval
dotazjehoží, z čehožsestrhlavřeva.—Vúterý
přišlana tadu debata o deklaraci arciknížete F. Ferdi
panda. Charakteristickou jest pro tuto debatu a
pro smýšlení valné části zástupců německého lidu
zuřivá nenávist, jakou sálaly všecky projevy věe=
němců naproti spravedlivému a správnému odsou
zení, jehož se vlastizrádnému hnutí +Pryč od
Říma ls a důslednosti jeho »Pryč od Rakouska J=
dostalo od vznešeného nástupce trůnu. Již proti
řeči posl. Bisnchioiho, který prohlásil své plné
zadostučinění pro skutek, že pan arcivévoda pře
vzal protektorát tak zasloužilého spolku, jakým
jest katolický školský spolek, došlo k výbuchům
zuřivosti, jek však dostoupily svého vrchole, když
zpravodaj, polský poslanec Starzyňski, poukázal
na nevlastenecké a velezrádné cíle hnutí, vystupu
jícího pod heslem »Pryč od Římal«. Rvaní roz
sápaných Prušáků bylo tak blučné a vytrvalé, žo
největší část výkladů zpravodaje nebylo sni sly
šeti. Místopředseda Prade, který právě předsedal,
vůči tomuto brubému porušování svobody slova
zachoval se tak, jakoby se ho to netýkalo. Bylo
potřebí zvláštního zakročení, nežli se Prade od
hodlal k mírnému ospomenutí všeněmeckých
řvounů, aby řečníka nevyrušovali. Když však tito
začali řváti »ven s Prademe, byl tento tak ustrašen,
že se již neodvážil proti rušitelům zakročiti. Ne
třeba podotýkati, že socialisté »všeněmcůma hlučně
přizvukoval:. Spojujeť je stejná nenávist ku kato
lické církvi, Čeští velkostatkáři, čeští poslanci Ji
doví a poslanci chorvatští zdrželi se. hlasování, a
sise prvnější proto, že dle jejich náhledu záležitost
tato vůbec nenáleží před žádný zákonodárný sbor,
druzí proto, že v té věci považují za příslušný
sněm království českého, čí sněm království chor
vatského. Na konec přijat návrh výboru velikou
většinou.

Částečná krise ministerská seozna
muje v Ubrách. Ministr obchodu Hegedůs, který
jsko velký akcionář paroplavební společnosti Adrie
zabezpečoval této velké vládní subvence 1 mil. K
jako zkompromítovaný musí odstoupit. Také po
stavení ministra kultu a vyučování Vlasiče, který
všady nadržoval židům a nekatojíkům je prý otře=
seno a nejvyšší kruhy upozornily jej prý na jeho
povinností v katolických Uhrách.

V Pruska-Německa se dějív posledních
letech divné věcí. Pruská a německá politika jest
naprosto nevypočiítatelna s nespolebliva uvnitř i.
za hranicemi. Tím ztrácí Německo cenu pro spo
jence a není také smérodatným pro odpůrce. Jak
známo, poslán byl stařičký generál Werder do
Petrohradu, aby tam rusko-pruské přátelství opět
sklížil a přivedl do starých kolejí. Jako osobní
přítel carského dvora byl přijat sice od cara,
carské rodiny a ruských ministrů s vybranou
zdvořilostí, ale o tom, jak v Petrohradě pořídil,

—=
Tsk tedy bodrý strýček z Librantic, který

jest horlivým čtenářem +Obnovy« již dle toho se
přesvědčí, že mnozí lidé vážné véci berou za ve
selé — 'a naopak zase veselé za vážné, Ano,
zoám jedooho pána, nyní bydlí v Pardubicích,
který v té „vášné“ činnosti udělal již hodné bo
mických kotrmelců. Inu, kdyá ty kotrmelce jsou
již tak moderní!

Ale chtél jsem vlasíně psáti o ráji novinář«
ském. A je to opravdu ráji Jen co je pravda.
Jenom že v tom ráji také nechybí hadů. Jeden

světa tvor, jesti český redaktor“
Zažijme jen jeden den v redakci — a pak

si utvořene o tom úsudek.
Sednu ke stolku. Chci psáti nějakou časo

vou úvahu.
Přemýšlím, přemýšlím, — ale než na néčem

se ustanovím přijde první pošta. Přebléjnu haldu
novin, a abych neztratil mnobo času pročítém
došlé dopisy jen sběžné. Myslím, že to vše může
počkat, až budu se svoji úvahou botov. V naději,
že přijde bodně zpráv z kraje, které pak mohu
dě tisku upravit, otvírám nejdřív ty dopisy
z nichž očekávám něco „redakčního,“

Ale často mobl bych volati s Vrchlickým:
Z tužeb zbylo — zklamání.“
tu první dopis:

„Napssl jsem onchdy lokálku do „Obnovy“.
Shledal jsem, že Jste „Ďí“ vytiskli s krátkým „i“
a že místo „Vojtěch svatý“ Jste vytiskly „svatý
Vojtěch,“ | Upozorňuji, že jsem psal již pro lidi
vytříbenějšího vkusu než Jste Vy — a že se od
ledakohos opravovati nenechám“ (Originál méme
po ruce. P. r.) Co dělat? — Ač byla ta nejlepší
snehs, rukopis upraviti tak, sby v něm „punti
čkáři“ nenalezli vad, jest přec lépe pomysliti si;



bistorie mlčí. Protože raské časopisy smí 6 do
volit ostrou kritiku řečí a skutků císaře Viléme a
jednání pruské politiky v Číně a + Malé Asii,
tedy se z tobo soudí, že poslání generála Werdera
skončilo Gaskem.

Na srbsko- tureckém pomezí lupičské
roty Skipeterů stéle přepadají a loupí osady srbské,
Na obou stranách bylo mnoho osob raněno.

V Číně prý se poměry zlepšily tou měrou,
že'německý polní maršál br. Waldersce, který
zatím -bude bydlet na lazaretové lodi sGerze,
v červou se vrátí do Německa. Za to misionář
londýnské misie pravil, že dle zpráv z provincií
je tem borší nespokojenost, nenávist a hrozby
proti cizincům, nežli před obléháním vyslanectví
v Pekingu. Odvolání velmocenských vojsk z Číny
bude prý znamením k povraždění všech domo
rodých křesťanů. Německo žádá po Číně nábrady:
za opevnění Cingtsnu na Kiaučau 3 mil. marek
a za pořízení a opravu kabelu ze
Cingtanu a Čifu, jež stálo 3-7 mil. marek, amor
tisační kvotu 145.000 marek.

O situaci v Jlšaí Africe píše pařížský
časopis »Temps«: Válka tato pozbývá vždy více
oněch vlastností, jimiž se vyznačuje válka mezi
civilisovanými národy, a podobá se splše výpravě
proti divochům, neboť konfiskují se statky i oněch
občanů, kteří se vélky nesúčastňují a kteří se
v polních stanech drží v zajetí. Zemé pustoší se
ve velkém rozměru, Nezmenší-li lord Kitchener
brannou moc v jižní Africe, což nezdá se býti
pravděpodobno, budou činiti roční výdeje na vojsko
anglické půldruhé miliardy na dobu nedoblednou.

Drobná obrana.

Sv. Jam Nep ve tmě pověr. Žádný
Čech netěší ve takuvé úctě v celém katolickém
světě jako sv. Jan Nepomucký, jehož četné
sochy Jze nalézti v každé zemi. Naš'i jsme n.
př. pěknou sochu národního našeho světce až
na břehu přístavu neapolského. Cizina si váží
českého světce, za to však v Čechách vysky
tli so mnozí, kteří chtěli jasnou postavu
světcova znešvařiti českému lidu celou spou
stou pověrčivých povídaček a nestoudných
pomlav. Mnozí „vlastenečtí“ spisovatelé jako
Arbes, Šulc a jiní sntžili se k tomuto potup
némo řemeslu, ale všechny přetramí realista
Herben, neboť podnikl útok na památku svět
covu ve jménu „vědy a kritického roznumu“.
Dokud nepoznala česká veřejnost „vědeckou“
činnost realistů, dovedly „vědecké“ útoky Hor
benovy proti úctě svatojánské pomásti hlavu
mladší generaci. Ale když přišlo ua jevo
vlastní přiznání realistů, že účelem jejich jest
rozbíti stávající poměry a když posléze ve
jména „vědy“ hlava realismu, professor Ma
saryk ujal se židovského vraha proti dvojímu
nálezu lidového soudu, není již nikdo na roz
pacích, co si má mysliti o té „vědecké“ svě
domitosti realistických enaživců. Professor
Masařík vzal si do hlavy, že nám pokácí
všecky modly v Čechách a proto 8e chutě
půstil s Herbenem do každého, kdo v Čechách
vůbec nějakou vážnost měl ať byl živ anebo
mrtev. Nebylo tudíž ušetřeno ani národuích
světců, av, - „jtěcha a sv. Jan Nep. na jejichž

O
„Mesa culpa . .

Druhý dopis:
„Za ten inserát, co jsem si u Vás objednal

Vám budu platit jen polovicí, protože jsem dosud
žádnou vyhovující objednávku na brambory ne
dostal.“

. Tak tedy dotyčný pan inzerent myslí, že
jest to jenom vina novio, když vyhovující objed
návky nedostane.

Čtu dále:
„jako odběratel Vašeho listu žádám Váso

rychlé sdělení zač se prodává v Nechanicích oves,
— atboť míním a t. d.“

Teď honem běžet do Nechanic a zeptat se,
zač tam prodávají oves, abych »rycble“ mobl
odpovědit.

Další dopis:
„Referát o poslední naši scbůsi nebyl tek

vytisknut jak jsem jej napsal. To je trestuhodná
nešetrnost vůči mně atd.«

Zatím ale p. dopisovatel zapomněl, že ru
kopis, který v poslední chvíli před vyjitím čísla
do redakce přišel, byl tek moderné psán, že jsem

jej i jk ani sazeč nemohl vůbec předlsti.ále:
»Humoresku »Čert a jitrnice“ kterou jsem

Vám pvslsl a žádal, abyste ji uveřejnili v rubrice
sŽertya vtipy“ Jste patrně hodili do koše. Ač
Jsem si lo hned mysli, přec jsem doufal, že mně,

jako. dopisovatel „Švandy Dudaka“ neodepřetea 8. dc

Otevřu objemný dopis, který byl poslán
„expres“a shledávám konečně něco, co by se -ho
dilo „do tiskárny.“ Jeden dopisovatel píše o ve
teránském výletu, který se v jebo osadě pořádal,
a sby referát byl „důkladný“ napesl tobo hned
na 12 stránek velkého formátu, což by právě vy

hrobích proveden ohysdný hyepismna. Ale
pravda nezná ustoupiti slobě, proto všeckyarebné útoky realistů neotřásly úctou svato
jánskou, nýbrž přispěly jenom ku hlubšíma
studiu života a svatořečení avětcova. Dnes
žádný Herben nemůže zatašovati nález dvou
komiesl, které r. 1710 a 1725 nalezly nepo
rošený jazyk avětcův po 320letém trvání ve
vlhkém hrobě. A tento nález zázračně zacho
vaného jazyka sv. Jana jest stěžejným kamenem
celé úcty svatojánské. Dokud se nepodaří
vyvrátiti z dějin tuto historickou pravdu, zů
stanou všecky „vědecké“ důkazy Herbenovy
o bezpředmětnosti úcty svatojánské zrovna tak
lichým tvrzením, jako jsou lichými důkazy
Macarykovy o nevině Hilsnerově. Na processu
polenském lze nejlépe poznati, kam až se od
váží zaslopený rozum ve jménu „vědy a hu
manity“. Dneejiž ví celá česká veřejnost, že
ctižádostiví realisté efalšovali si i rodné jméno,
proč by si nemohli dovoliti falšovati události
v historii av-.tojánské, proto dnes se docela

Jinak hledí na „bádání“ jejich, nežli předety v době jejich rozkvětu. Dnes jsou realisté

ji hotovi, ale vzdor tomu jest nám předceitovati, že se podařilo svého času nesvědo
mitým štváčům ovakopiti kolem historické

cherných pověr na úkor pravdy. Jest tedy
naší povinností abychom nevěreckou pověra
rozptylovali, pak vynikne zářivým jasem po
svátná postava avětcova, k jehož svátkům
pojí se nejvýznačnější události z našeho ná
rodníbo znovuzrození.

Z činnosti katol. spolků.
Nevý spolek. V neděli dne 5. května osla

vil se nové založený politický křesťansko demokrati
cký klub pro hejtmanství královéhradecké ne sídlem
v Hradci Králové za čatné účasti členů katol. jednot
s Hradce Králové a Slezekého Předměstí. Z Černilo ra
a z Třebechovic byly vyslány deputace, jenž ozne
movaly čilý zájem ve evých jednotách pro nového
rápasníka katolického, jímž učiněn zaačný krok v or
Ganisaci křesťanskodemokratické strany na českém
východě. Scbůsi zahájil jménem uvolavatelů dp. Dr.
Rey! delší řečí, v níš odůvodnil nutnost a časovost

Jitického klubu, Z programové této řeči uvádíme
jen několik mydlének. Křesťanskodemokratické strana
má práro ns svou existenci, proto má též právo na
aákonité prostředky, jimiš lze v kostitačním státě
existenci strany održovati a hájiti. Věecky zákony
dobré i zlé vycházejí z borké politické areny, proto
natno i naší straně vejíti do této areny v zápas
s jinými stranami. Politika jest dle Janeta snahou
„učiniti lidi šťastnými,“ proto nemůže žádná katoli
cká strana vybýbati ae politické činnosti, nechce-li
sama zabynonti na chudokrevnost. A poněvačpolitika
řídí se nyní namnoze zásadami sobeckými a nemrav
nými, jest pro katolickou strana v politice všdyví
taná přílešitost aby potírala tato porašenost a vnesla
do politického života sásady křesťanskéspravedlnosti.
Řečník rozebíral program jednotlivých českých etran
a přichází k výsledka, še žádná strana nenjímá se
zásad křesťanských demokratů, proto jest nutno, aby
starali se sami o sebe a neztráceli čas lebkověrným
epolebáním na blabovůli jiných. Přečtené stanovy
došly souhlasu, pročež přistoupeno ku sápisu členů,
a k volbě výboru. Přihlánilo se a zápisné vložilo 40
členů, mesi nimiš pp. Fr. Černý, stavitel a J. Černý,
cestující stali se členy zakládajícími vkladem 10K.
Do výboru byli svolení pp.Fr. Černý,stavitel, Ant.

plnilu celou stranu „Obnovy“.
blahosklonně dodává:

„Die svého vkusu a libovůle mášee si čo
ještě rozšířit což nám budo vítané a 1. d.s

Nevim ještě co tomu ten p. dopisovatel
Hkal, když jsem z celého jeho referátu uveřejnil
pouze mslou lokálku. Ale ať již tomu jekkoliv,
přec snad doznal, že byla to jisté práce jeho celý
rukopis přečísti a teprve to nejdůležitější uve
řejniti.

Přišla na řadu „reklamace“.
»Reklamuji poslední číslo +Obnovy«, které

nedošlo, protoše jsem jej dal sousedoviV. — atd.<
Další dopis:
»Neznám lichocení, ale přec mobu doznati,

že Obnova“ nyní se vyšinula na výši doby. Sle
duji se zájmem atd.« A bned drubý dopis na to:

»Žádám o rychlou odpověď, proč nebyla
uveřejněná zpráva o valné hromadě hnízda kosůwK..........cožmámítiVášlistnazře
teli, jinak Dudu nucen další odebírání »Obnovys
zastevit«. (Zpráva ta vůbec zaslána nebyla. P, r.)

A teď anonymní dopis:
*Vy mamlese jeden, Vy sprosťáku, Vy kle

rikální čamile, proč jen proti naši straně (nepo
chybně soc. dem. P. r.) Jste tek zaujat atd.s

Konečné jsem všechny dopisy přečetl. Za
číném psáti odpovědi tam, kam jsem uznal za
nutoé, Brzy jsem byl hotov. Jest již pomalu
poledne, s teď teprve začínám psátí svoji úvabu.

V tom přiběhne hoch z tis érny.
eProsím o rukopisy«.
Rukopisy! Ajá teprve začínám pracovat!
Spěchám, abych vše dohonil a zvláštěti

skárou upokojil. Ale nepracuji dlouho, kdy přijde
baba s fialkami.

»Prosím ráčejsi koupit ; jsou to fialky se Šancú«.

A ještě k tomu

Toman, rolník, Václav Žondlík, rnčíř, Jos. Černý,
boatinský, Jos. Řehák, rolník, Jos. Netaka, trahlář,
V. Moupic, rolník, Ad. Vachek, zimečník, Al. Vobejda,
redaktor. Náhradníky byli svolení pp. V. Jenšovský,
řesbář, Jos. Polák, strojmistr, Fr. Fejtek,rolník, J.
Jondal, koželub. Při volných návrkích rozpředln se
šivá debata o výši příspěvku, jenž stanovenbyl poslés
na 40 h. ročně se zápisem 40 h. Pan Polák ml. nas
vrhl zaslati blabopřejný telegram ndp. biskupovi ku
vysokómn církevnímu vyznamenání. Van Vachek na
vrhoje konsti časté echůze. Pp. Žalský a Fait navr
hují sřízení řečníckého odbora ku výcvika členstva
v umění řečnickém. Návrh ee odkazuje výboru ka
provedení. K návrhu p. Jonšovekého přijataresoluce
proti dezým útokům všendmeckých poslanců na ka
tolické náboženatví. Resoluci tuto přinášíme na jiném
místě. Ka konci schůze poděkoval p. cestující Černý

B dru. Reyloví za práce se založením politickéholabu spojené. Tím ukončena astavující hromada po
lického klabu, jenž jistě nezůstane ojedinělým, pro
toše organisace křesťansko demokratické strany měla
býti již dávno vo všech okresech provedena. Po schůzi

konal nový výbor schůzi, v níš předaeon zvolen p.stavitel Černý, jednatelem p. redaktor Vobejda, Ná
městky předsedovými zvoleni pp. Vachek, Černý a
Řehák, pokladníkem p. Netuka. Novéhobojovníka

ne křesťansko domokratickým pozdrevem „Zdař|=

Katol. jednota v Novém Bydžově
konala v neděli dne 6. t. m. schůzi, při které pře
dnádel pan redaktor Provečský z Hradce Králové o

ství. jak bylo očekáváno, jelikož ve právě konala
ouf v nedalekých Mlíkosrbech přec schůze byla vo
ice zdařilou a přednáška p. rodaktora gůstavila zde

mocný dojem. Po přednášce provolána byla J. M. odp.
biskupu Králohradeckémo třikrát „Sláva“ ©

Katolická jednota jinochů a mužů
v Pardnbicích koná v neděli.dne 12.t. m. epol
kovou achůsi při které přednášeti bude p. redaktor
Prosečský z Hradce Králové o tbematě: „Které ná
boženství nejvíc přeje svobodě,“

Z Liblee m. C. V neděli, dne 32. května
ve 3 hod odp. se koná a nás ustavující schůze no
vého: „vzdělávacího a podporajícího spolku katolic
kých jinochů a mužů pod ochranou sv. Jusefa a Voj
těcha.“ Ve achůzi má mlaviti pan Václav Myslivec,
bývalý redaktor „Lidového lista.“ ©Novému spolku
přejeme všeho zdarn.

Z Dol. Dobroače. Vnedělidue 12.května
o půl 4 hod. odpol. bude přednášeti vo zdejší katol.
jednotě dp Rudolf Vrba „Oshirování obilních skladišt.“

Zprávy místní a z kraje.
Katolická hlearchle. Ve sborucírkev

ních hodnostářů, jenž zove se též papežskou ka
pellon mají přední místo kardinálové, za nimi řadí
Be nejblíže patriarchové a biskupové, assistající pa
pežekému trůnu. Za nimi následují vicekomoří, assi
stající knížata, papežští vysocí úředníci a teprv na
devátém místě urádějí se arcibiskupové a biskupové,
kteří nejsou asnistonty trůnu. Každý patriarcha jest
již svou hodností asistentem papežského trůnu, ar
cibiskupové s biskupové bývají teprv pro zvláštní
záslahy hodností touto pověření. S hodností touto
nejsou spojeny žádné zevní odznaky, nýbrž právo
při slavnostech církevních přislahovati sv. Otci a 5e
děti na stapních papežského trůnu.

Císař do Hradce Králové © Nedávno
edělili jsme svým čtenářům, že na bojišti Králohra
deckém dlelo několik praských důstojníků, za účelem

stavení nového pomníku na bojišti, což se má státi,
jak jeden z důstojníků redektoru t. l. sám sdělil, na

řání císaře Viléma. A nyní čteme v „Berliner Tag
Jatta“: „Zamýšlené postavení nádherného pomníku

(O
Mlčky beru si kytičku a zap atím babě šesták,

neboť dám-li míň, pomluví mne po celém městě,
Sotva odešla, přijde sluha od jednoho vla

steneckého spolku. Spolek ten sice «Obnovu« moc
v lásce nemá — ale jedná-li se o příspěvky, tu
v první řadě na ni appelujel

V rubrice: Kolik dal?e již u mého jména
stojí 2 K. Nezbývá tudíž nic jiného, než pěkně
a K dát — a držet hubu! A aa to ti páni z těch
jistých vlasteneckých kruhů nejvícarží! — Přichází
sluha od soudu.

Před takovou osobou musí míti člověk re
Nabídnu mu sesli a čtu obsílku:

sRedaktor N. N. se vyzývá, aby sedne...
dostavil ku přelíčení skrze článek »Glossy ku pro
cessu Hilsnerovu atd.«

Když sluha odešel odhodil jsem olaska
vé« pozvání stranou, abych těmi až příliš pro
saickými věci si nezkazil čistěpoetickou náladu.

Právě pišu: »Úlověk často stene na ruinách
ovlastních snů a tužeb — a zvolna se rozhlížeti
začne. — — —*

V tom přiběbne jeden mladý obchodník:
eAle prosím, ten inserát nebyl tak, jsk jsem

si myslil, nebylaobruba, nebylo většípísmo, ato
si Iíbiti nenechám, strhuji hned z ustanovené ceny
a zl., abyste nemyslel, že jsem takový sťulpase a
nechám si všecko líbit atd.«

Tu máš! Teď vidíš ty »ruiny vlastních snů
a tužeblil«

Upokojím pana insereota a začnu psáti dále:
»Člověk nikdy není úplně dokonalým. A byť

i v některém odvětví vědy se vyšinul, byť I dobyl
si slávy a věblasu, př.c úplnou dokonalostí se cblu
biti nemůže,Přijdoupřecdoby kdypozná——«
to ostatní jsem již nedopsal; přišla jakási babička
9 hned u dveří spustila:

spekt.



ma bojišti Králohradeckém bade mad příčinou, šo

evasky Německa s říši Rakouskou se je více upovní © chmurné vzpomínky národů rakouských na
r. 1866 nabudou jiné tvářnosti. K odhelení pomníku
nepochybně savítá sám císař a snad i císařrakou
ský svou návětěvu neodepře, aby právě na těch mí
stech, kde krvavě se mstilo nepřátelství upevnil 60
evazek stálého míra. — Co na správě té pravdy, vy
ovětlí budoucnost.

Pokladní hotovost záložnyKrálohradecké
koncem dubna t. r. obnáší 0818 K 4% h. — Během
měsíce dabna bylo 334828 K 70 h. příjmů a 332848
K 68 h. vydání.

Ochotnické jednota + Hradci Králové
sehraje v městském Klicperově divadle dno 11. t. m.
novinko: „Bez odpovědi.“

„Pestré“ pohlednice vidímev několika
výkladních skříních v Hradci Králové. Jenom že jsou
takového drahu še při pohleduna ně zvláště mlédoči
vatoopá krev do hlavy. Mají-lisnad dotyční obchodníci
vitakových „specialitách“ záliba, nemusejí myslet, že
se to i jinému líbí.

Zpěvácký spolek „Hlahol“ « Nechs
nicích pořádá v sále zahradní restaurace „ne Hůrce“
v Nechanicích v neděli, dne 1%,května 1901 předná
škový večer a pestrým programem. Začátek o 8 hod.
večer.

Kalendář „Štát“, jehož celý náklad roka
minulého byl v kratičké době rozebrán, vyjde letos
v 8000 exompl. Jelikož již v krátké době sc s tiskem
započne, bylo by záhodno, aby obchodníci, kteří in
sert do „Štíta“ dáti míní učinili tak pokud možno
nejdříve. Mnohým obchodníkům byly zaslány zvláštní
nabídky insortní « udáním ceny. Doufáme, že se nám
dostane brzy laskavé odpovědi, aby se inserty nejdéle
koncem června do tisku dáti mobly. — Netřeba snad
ani poakazovati na důležitost inserování vůbec a v
kalendáři zvláňtě. Každý jest zajisté přesvědčen, že
v kalendáři, který po celý rok v tolika tisících
exompl. v rukou lidu se nalézá a na venkově zvláště
stává se knihou důleřitou, která jest jakýmsi neroz
lačným společníkem rodiny po celý rok, inserování má
význam dalekosáhlý. Ceny insertní jsou následu ':
Celá strana 32 K, půl strany 18 K, čtvrt strany 5 K
a osmina strany 4 K. — Insertní agenda kalendáře
„Štíta“ obstarává redakce „Obnovy“ kamž také všechny
objednávky adrenovány buďtež.

„Nejrozšířemějším“ Jistema jest prý
Osvěta lida“. Tak aspoň vposledním čísle osobě tvrdí
na prýjest zvláště čtena v Hradci K., Litomyšli, Vya.

Mýtě, Chocni atd. — K tomu mohl ještě p. Hajn do
dati: Jednoho odběratele máme teké v Zlámané Lhotě,
jednoho v Doudlebách, jednoho ve Všestarech a
skrátka měl tam uvésti celý adresář. Ten by jistě
nebyl dlouhý — a p. Hajn by měl o jednu lo
kálku víc — Pan Hajn si asi myslí, že jehu ryze po
krokářeké pravdě bude někdo věřiti, ale snad neuzná,
že tvrzení, jakoby „Osvěta“ byla listem „nejrozší
řenějším“ jest při nejmenším nesmyal, jemnf ce
musí každý zasmáti.

Nesprávné podezření. Důst.p.katechsta
Kysela z Chinmce n. C. sděluje nám, že jest jedním
p. učitelem tamnějším podezříván, jsko by on byl
původcem dopisů z Chlumce, které ne v „Obnově“
vyskytly. — Probladajeme so nejrozhodněji, že pode
zřeníto so nezakládá na pravdě.

Protest proti poslanecké zdivočl
lesti. Politický křesťansko-demokratickýklab pro
hejtmanství královéhradecké přijal na avó ustavující
valné bromadě tuto resolnci: „Klub odsuzuje co nej
ostřeji surové útoky všeněmeckých poslanců na kato
Jické náboženství pod záštitou poslanecké nedotknu
telnosti provozované a vyslovuje nelibost apolitování
těm českým poslancům, kteří z falešného liberalismu
zapírají všecek národní cit a podporují svými hlasy
drré tapitele náboženských citů katolického voličatva
českého na říšské radě zaetapovaného.“

»Já prosím jdu na poradu, vono totiž jaksi
špatně chodí a nic mu nechutná, tak se bojím
abysme vo něj nepřišli. Snad tady v slavnej re
dakci vědí co mu schází.«

»Myslíte nepochybné Vaše dítkoP« ptám se.
»Ale kdepak, voni si snad myslej, že toho

nemanželskýho chlapce co sem měla mně můžou
hned předhodit— aby si mědobrali, voni jeden...
Babička začala jaksi plakat.

=A kdotedy špatně chodla nic mu nechutná«,
ptám se opět.

»Ale copak, nerozumněj, přece naše tele“ po
vídá horlivě stařera a jaksi podivné se as mně
podívala.

Upozorňuji, eby se obrátila nu zvěrolékaře,
že totiž v redakci v tomto ohledu nemůže se dáti
aprávného vysvětlení, že bychom se tím mícbali
odborníkům »do kšefiu« atd.

»A tak, dyť já myslela že v redakci musej
vědět přece všecko . . *

Stařenka odešla, bouchls ovšem hodně dveřmi
a já chtěl dokcnčit větu:

+Přijdou přecdoby, kdy člověk pozná — — —
nevím, co jsem již chtěl napsati — ale po tom,
co se právě odehrálo mi napadlo, že bych mohl říci:

wKdyčlověkpozná —že nerozumíani teleti...«
Bylo již po poledne. Přiběbne Václav z ho

spody, má-li již přinésti oběd,
»Nce, odpovídám mrzuté, sat budu hotova,
Václav se usmál neboť věděl, že to nebude,

jak někdy již se stalo, až večer.
Sotva odběhl, přichází zase baba s fialkami,

která zde již jelnou byla.
»Koupěj si, koupěj . . .«
"Ale osobo, ždyť jste zde byla před polednem«,
»Dyť já to vím, — ale myslím, že fialky už

(ma) z.s zvadlý«, a při tom se podívála na stůl,

Veliké oblibě u petronů „Času“ došly
„Žerty a vtipy“ v „Obnově“ uveřejňované. Jak v čís.
184 spatřajeme, že kdyš nemohou jiš o ničím proti
nám vyrukovatí, postačí jim k toma jednoduchý vtip!
Inu, nedivmese, jsou to špásovitíplni „dd

Cas“ a biskupBrymych. V čísle 124.»

a gustemKao ční poj „Hozvoje“ojmenování arcibiskupa pražekého kardinálem a projevuje
evou nelibost nad tím, že toto jmenování otřáslo
citem pro spravedlnost. Tak píše: „Ku přání
Vídně bylo třeba rozmnošit počet kardinálů. . . Bry
nych to býti nemobl? Před ním Jirsík? Byl by tím
purpur treifo?“ —Kdo pakneteď najednouvzalo
tolik lásky u patronů „Časa“ k tomu nejvíce od nich
kaceřovanému biskupu Brynychovi, že by ma přáli
purpur kardinálský? Opravdu, ta důslednost „Času“
tvoří pravé sázraky!

Stavba nevého chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně av. Vav
řince v Náchodě v době od 10. do 80. dubna 1901
odvedli: 100 K. dp. P. Josef Vojtěch administrátor
v Náchodě. 40 K. p. MUDr. Jindřich Stráník primární
lékař okresní nemocnice v Náchodě. Po 2 K.: pí. Ka
rolins Hraše-ova choť řiditele škol v Náchodě a pí.

Marie Ptáčkova v České Čermné. Po. 1 K.: dp. P.Ignác Lóhl v Chlumu a dp. P. Emil Dlouhý Pokorný
kaplan v Praze. Šlochetným dárcům vyslovují se

nejvřojí diky.a stavbu kostela v Jonikovicích
dobrotivěpřispěli: (Pokračování. Obea Stěnkov:
Po 4 K.: pan VeverkaV., pí. Krbová K. Po z K.: pí.
Krbová M., p. Bareš Fr., p. Zemánek V., p. Legner
V., p. Chudý. Po 1 K. 40 h.: p. Čistecký. Po 1 K.
20 h.: p. Hovorka J, Po 1 K.: pp. Bartoš Fr.. Loch
man, Štandera, Jedlička J., pí. Solinová, p. Matoške

J., pan Pefine František, pí. Legoerové =Mráz Jos., p. Pašil Frant., p. Zabálka, pí.Vašatová
Fr., p. Kain J., p. Hlanea Fr., p. Stodůlka J., pí.
Jarkovská 60 h., pí. Havlíčková 60 h., p. Kopecký

50 h, p. Ficena 40 h., p. Pekař 40 bh., p. Kovařík
40 b., p. Opa J. 20 h, p. Stodůlka B. 20 h., pí. Ur
banová M. 20 h., p. Scháněl V. 80 b., p.Čáp 26 bh.,
p. Mataška60h. Obec Jílovice: pan FrynteJ.č.22.

10 K., p. Černý J. 0. 51. 4 K. Po 8 KP Černý J.,p. Černý Jan č. 43., p. Černý Jen, p. MachJ., pan
Archleb J., p. Procházka V. 1 K. 40 h. — Po 1 K.:
p. Fňonk F., pí. ČernáA., p. Archleb V., p. Voltr
V.,p. Čáp Jan, p. Spaček J., p. Kánský J., p. Ar

ebleb Jiří, p.Zemánek V., p. Šroro Jan, p. Kupka
M, p. Čáp V., p. Hejslar V., p. Hejoeman Fr., pan
Kosař J, p. Šrám K., p. Archleb J., p.Frynta V. —
Pí. Čápová A., hostinská, 80 h., pan Čáp Y. 80 h.—
Po 80 h.: pí. Bartošová A., pp.: Šole Fr., Čáp Fr.,
Černý V., Horák J., Němeček J., Přibyl Jos., Kašpar
V. — Po 80 b.: pp. Šolín V., Tenorský V., Černý V.
— Po 40 h.: pp. Němeček J.. Marek Jan, Šolc Váci.,
Lakášek V., Černý Jan, pí. Šolinová A., pí. Čápová
M., p. Slánský J., pí.Trnovská Fr., pí. Grasová A,
pp. Yavdínka J., Hedvičák J., Lorenc J., Tyč V.,
Stěch V., Kole J., Šafář J., Šafář V., Horák A., Šmíde
V. — Po 30 h.: pp. Dolešal V., Hebičák J. — Po
20 hb.: pp. Boukal V., Procházka V., ČápJos., Pana
J.. Macek J., Samek J., Tuček V. (Pokračování). Za
všechny milodary upřímné díky vzdává a u další

příspěvky prosí Ferd. Hanonsok, děkan v Třebechovicíoh,

"Ta kořalka ! V obci Máslověkdysi bohatý
rolník Fr. Procházka, 48letý vdovec, kterého přivedla
na mizinu jenom" kořalka prodal v poslední době po
slední kousek pole a zbytek hospodářského nářadí.
Sousedům předatíraje, če ai zavede obchod kořalkou,
nakoupil si za stršené peníze několik andů kořalky
kteron pak nalil do koupací vany a v ní se utopil.
Toť tedy zase nový prostředek k seborraždě.

Z Pardubic se nám píše: Bolestně so nás
dotknula zpráva, že bude se nám loučiti s milým ka
techetou, dp. Prokůpkem, který jest jmenován farářem
v Práčově. Ta léta co u nás působil zůstanou nám————————Ú
kde kytička ležela na tom samém místě, kam jsem
jí byl před polednem položil,

»Nekoupím ničeho«,
>Tak mně aspoň poraděj, kam mám jít, dyť

voni maj nejvíc chudýmu člověku pomáhat, dyž
jsou tak dobrej křesťan«, odpoví baba vyčítavě.

>Tak jděte k pí. H, v II. poschodí, ta snad
něco koupí.

»Tam jsem už byla, tam už koupili“.
»Tedy jděte k panu assistentovi K., ten má

>Ten mě prosím — vyhodil... .«
>Takmůžetejítkp. S.oavelkémnáměstím.<—
*Ten se prosím už vodstěhoval do Kuklen.«
"Tak jděte« — pravím již rozmrzeně —

»kam chcete.«
ná lo mně nemohli řící med?“ jízlivě pro

bodila bebka — a již zmizela.
Za chvilku přišel zas mladíček a jaksi ostý=

chavě žádal © inserátek.
»Panu P. v »R.« jsem za něj platil 5o kr,«

povídá — «a protožz Vy jste katolický list, my
slím, že to bude tady lacinější. . . .«

=Dobrá, dáte 45 kr.«
"Prosím, to jé myalel« překvapeně povídá

mladíček, »sžejako — mně to budou počítat . .«
»Laciněji, vždyť jste sám řekl,« odpovídám.
*Ovšem, — — ale já myslel, že jsko Vy,

ickýlist — — jako—sadarmo... „«
Chudák, snad si ani nepomyslel, že katolic

kému listu se nesypou peníze s oblak — a že
musí tek své výlohy krýti, jsko každý jiný. Přál
bych si tak, aby byl právě přítomen býval jistý
kollega z Pardubic, sby si to připomačěl,až bude
psát o »velikých kapsácha klerikálů ...

Píši právé: »— — Jest to sice hezké státi
na výši lidské přízně, pohybovat se v ovzduší

vědy v drahé upomínce. V jednání byl vády upřím
ným, Šlechetným, nelitoval nikdy obětí, když se jed
nalo o pomoc trpícím. Svou 1íraou povahou naklonil
ei ardce všech. — Při úmorné práci ve škole nezapo
mínal také na katol. apolek jinochů a mušů a nový

lek katol. šen, který tak utěšeně se rozvíjí jest
vlastně jeho dílem, Volné chvíle které potřebcvalku
sotavení obětoval zase práci spolkové, které byla až
obdivuhodnou. Ač přejeme mu všichni s plna srdos
snad lepšího postavení, přec s bolestí pomýšlíme na
to, že v nejbližších dnech bude ae nám s ním roslou
čiti. Za všechny ty práce a obětě, které ve prospěch
náš nikdy nelitoval přinéstivoláme upřímné: „Zaplat
Pán Bůhi“ Kóž nalezne i na novém působižli tolik
lásky a pochopení, kéž raka Všemohoucího šehná
jeho pracím na další cestě životem.

Vážný“ otiskujescola vášně histor
ky a anekdoty se „Srandy Dadáka“.

Humor Časm. V č. 120. „Času“ v rubrice
Kronika dne“ (tedy ne „Žerty a vtipy“) čteme:

Šednou epali pohromaděpo velké pitce kapucínholič
« sedlák. Holič v noci vetal a se žertu obolil sedlá
kovi blavn. Vybarcován podomkem s tvrdého spánku,
mákl si sedlák na hlava a zaklel: „Ten hlupák pro
budil důstojného pána místo mnel" pravil roshořčeně,

načež lehl si a spal dál aš zaspal trh. Jednouspasase pěšák s kavaleristou a t. pod. Co ee jisté
tiši přihodilo,ani nelze napsat“. Kdyby tak opravda
se té abatyší něco přihodilo, co by jí mohlo udělat
směšnou, tomu by jistě „Čas“ věnoval celý úvodník.
Ale takhle, nezbývá „Časn“ nic jiného, neš krmiti své
čtenáře smýšlenými historkami.

Zajímavé provolaní avořejňaje„Školský
Obzor“ v č. 19. Sbor mladších učitelů žádá v něm
starší kolegy o rady a pokyny.A ta mesi jiným ti
páni učitelé sami o sobě tvrdí: Neznáme rozumných
a správných, přec tak důležitých zásad života pohlav
ního, neznáme vůbec zásad náležité životosprávy. Ne
snáme životního úkolu člověka, aniš známo
a byli jsme poučení o cestách a prostředcích ku vy
tvořeníjeho.Nemáme jasno votéscenábošen
ské, neznáme sebe aniž spoločnosti lidské. My tá
pome neustále v nejistotách a temnotách v každém
ohledu. Při „životě“ udršujeme se jen šťastnou ná
bodoa. — —“ Věra, trapné to dusnání. — Dalších po
známek k tomu netřeba.

Ze Zbraslavic. Snadjemepřecepříliščerné
brejle si nasazovali domnívajíce se, e projekt dráhy
Kutná Hora — Zruč někam zapadl V prácesapome
nutí. Dnes to rádi odvoláráme usnávajíce, če šťastně
sa to vyřídilo. Jak právě vydaná zpráva náu přesvěd
čuje pojate jest dráha tato do projektů lokálních dráh
vládou předloženýcha tak v nejblišší době dočkáme
se jiš toho, co dlouho bylo našim vroucím přáním.

Ba ne prvý krok k rozkvětu našeho města a osléhookolí

Z Křesetle u Kutné Hory. Po příkla
da jiných obeí zřídilo si sdejší občanetvo záložní a
spořitelní spolek pro Křesetice a okolí. Představonstvo
skládá se = těchto pánů: p. Buňaty, starosty, Dra,
Vodičky, náměstka, Fr. Sekory, J. Vepřka a Fr. Říhy
přísedících. Závodní podíl 10 K. Jest to opět nový
apolek sáloženský dle vzoru Raiffeissenova, v kterém
naše zubošené poměry hos ké nalésti mohou vy
datnou svépomoc. Zdař Bůbl

Z Jemikovie. Dne č. t. m. o 3 hod.odpolední byl slavnostně sdo posvěcenzákladní kámen ku
stavbě nového kostela adejšího.Církevní obřad ten
vykonal vldp. děkan Třebechovickýza assistence vpp.

kaplanů a Šp.„iatechor: Slavnostní promluva mělvp. kaplan jelav Kunte s takovým úspěchem, že
sarosilo se oko mnohých, kdyš byl podotknul, jakých
útěch jim v době radosti i sármatku skýtával dřívější
chrám Páně a jakých dalostí zakoušeti museli zvláště
při pohřbívání jejich miláčků, když ani ta nejsvětější
oběť sa spása jejich duší nemohla obětována býti,

prosyceném láskou a něžností ale — — —*«tu
najednou přichází chlapík jako hora se zamrače
nym obličejem — a co hlavního, s tlustou holí
v rukou.

Pozdravil jen ledabyle — a ptal se:
ejste vy ten p. redaklor?a
oProsíme.
»Tak já jsem ten N. N. co jste o mně při

nesli tu lokálku, víte, o tej pračce — — a já se
jdu s vámi vypořádat . .« A při tom udělal holí
takový posuněk, že mi-až mráz šel po těle.

Teď jsem ale tu poetickou náladu ztratil na
dobro. Vyskočím a co nejzdvořileji, jako bych vltal
svého nejmilejšího přítele nabízím chlapíkovi sesli,

»Prosím, račte jem odlošit, udělat si pohodlí«
povídám, a při tom jen tak jsko mimochodem
jsem poblédl na tu broznou hůl...

7 Ano, jenom ta bůl!
Ale chlapík se hned k tomu neměl. Ta moje

zdvořilost jej jaksi zarazila.
Teprve po chvílce si dal řícta odložil zimník

— a co hlavního, tu bál, kterou jsem s největší
úslužností donesl ne ke dveřím ale do koutka za
kamna.

A nyní jsem již dýchal volněji.
Tak, přicházíte tedy ohledně té záleitosti«

povídám, +s to mně právě těší, že mám tu čest
Vás poznatie.

»Jo,jo«, odpovídá můj roztomilý hoat, »ohledně
tej rvačky. Já Honzu Trávníčkova parkrát přetáh',
a vono mu to nebylo echt, a kdopak za to může,
že bospodskej, ten lump, si pak poslal oučet za
rozbitý voknal A proto to přijde k vzteku, dyž
naše sábava přijde no novin, dyš po tom oikomu
prach nic nejníe.

Vysvětloji, že se žádá od novin, aby přinášely
všelijaké příhody, kteří se kde stanou, že jsou



Jvc muse!pro nebezpečíšívota ktaré lidem brosilořívějšíkostel býti uzavřen.Prototaké ta touhamíti
opět stánku Božího je k obětavostí povzbozovala.

častenství bylo převeliké.
Z Čáslavská. Podivněpro hospodáře počíná

letošní jaro. Po dlouhé zimě a špatnémpr po
časí nebylo Ise do polí so dostati a tn úrodu sasíti.
A kdyš přece se to podařilo, přichází bonře sa bonří,
která všecko to ničí co pracovitá ruka rolníkova semi
avěřile. Na všech stranách ozývá se nářek. Zvláště
tědoe navštivena byla krajina kol Tapadel, Brašic,
Chedrbů a Třebonína. Prudký přível strbal hráze ryb
níků, vytopil stavení níše položená, odnesl prst i
a výsevem s pole a blesky bo provázející na někte ch
místech zapálily a kde nezapálivše stavení poškodily
a obyvatele k emrti polekaly. Stejná pobroma sděluje
se 1 s okresu Kutnohorského. Smutné jero s ještě
amatnější vyblídka do budoucnosti leta. Bůh pomosl

Zo sv. Mikuláše u Kutné Hory. Véc
v nejkrásnější zemi a v nejárodnějším kraji Polabském
neslýchaná. Obcí av. Mikuláše hrozí hladil Taková
vypůkla mezi tamnějším obyvatelstvom bída. Lid sotva
de sežene nejnutnější, zvířata domácí klesejí vysílením.
Místní obecní úřad učinil nepřed dvanáct osnáunení
a také p. poslanci Pacáhovi zasléna byla zpráva. Ten
také, jsk oznamuje ae učinil jiš kroky u místodržitele
královatví českého i u ministra krajana Dr. Rezka.
Kéž brsy přijde pomoc!

Z Viklamtie. Doplňujícesprávu o uvítání
J. Bick. Milosti vo Viklanticích ze dne 3. t. m., uvá
díme část řeči, kterou oslovil p. Fr. Mendl, předsta
vený ze St. Smrdova, Jebo Bisk. Milost. Nejdříve při

pomněl, se onade Viklantické ve svém středu jestě nidy movítala nástopce av. apoštolů a pak pravil:
aTeprve dnes vyšlo nám to toužebně očekávané slnko
radosti, která naplňuje srdce všech zdejších osadníků.
U, jak by ardco naše neplesalo, vždyt dnes k nám
přichází pravý přítel, jehož srdce vroucně miluje lid
Český; jsk bychom ae neradovali, vědyť dnes přobásí
k nám onen veliký, český biskap, který pro právo a
spraredlnost jest nenáviděn a tupen od ne tátel Kri
storých a nepřátel naší vlasti milené. Věa čím více
zaří zloba nepřátel proti Vaši Bisk. Miloati, tím více
plápolá a upevňuje se táska v erdcích věrných; tím
zbožněji nese se modlitba naše k trůnu Nejvyššího za
Vaši bisk. Milost a tím pevněji sobě umiňujeme, fe
ae chceme děti vósti ne těmi, kteří tupí církev a její
slašebníky, nýbrá Vaší Bisk. Milosti, jsouce přeavěd
Ženi, še pod tímto vedením dosáhnem svého cíle Bo
hem nám určeného; vědyť musíme s Petrem zvolati:
„Ke koma půjdeme? Tyť máš slova živote věčného“
— a my jeme uvěřili a poznali, že Vaše Disk. Milost
jest pravý lidumil, pravý otec, pravý apoštol Ježíše

rista. A já jen tlamočím každodenní modlitbu zdej
dích osadníků když volám: Dobrotivý Bůh zachovej
nám Vaši Bisk. Milost v nozlomné dušovní i tělesné
aíle! Bůh síliž Vaši Bisk. Milost! Bůh žehnej všem
krokům a snahám Vaši Biek. Milostil“ Hle, takto
mlaví rolník, který nedá se avósti řečmi jistých lidí,
který se nestydí za svou víru a za lásku k Jeho B.
Milosti. Po tomto oslovení ubíral se J. M. nejd. ar
cipastýř sa hlaholu zvonů astřelby, provázen hudbou
A velikým počtem věřících k faře. U druhé brány ted
farní sahradon pozdravila J. B. Milost. žákyněIL tř.
Marie Havel-ova ve jménu školních dítek následovně:
Vaše Bisk. Milosti! Nejdůstojnější Panel Brzy vatou
íme do života veřejného. Nepřetelé svaté víry dora
žeti budou na nás, by zničili duši naši. Věak Vaše
B, Milost pečuje e to, abychom jako vítězové z boje
toho vyšli, a s láskou v pravdě otcovskou spěchá udě
lit nám posily. Ano, Otče nejmilejší, Vy milojete nás,
avé dítky, láskou, která tak často krravě zraní ardce
Vaše. A my bychom neměli milovati Vaši B. Milost?
O ano, drahý Otče, wy Vás milujeme z celého ardce
avého, vždyť Vy héjíte ty nejdražší statky naše. Vy
bájíte tu av. víra, za kterou av. Vojtěch zemřel; Vy
hájíte tu řeč, kterou sr. Václav mluvil; Vy ujímáte
ae lidu svého. Vy jediný povsnesl jate blssu svého
k trůnu a vylíčil ten útisk, pod nímá národ český
sténá. A za tuto lásku tak mnohou slibujeme, še zs
=2] Ě
mnozí lidé, kterým právě takové speciality přijdou
vhod atd.

Trvalo to ale hodně dlouho, než jsem. ko
nečně svého hosta přesvědčil, že se mu neděla
žádná křivda a že to, co se jemu stalo může se
často dočístii o jiných; pak i to, že to nedělá re
daktor že škodolibosti a zvláště když se věc týká
někobo, koho on vůbec ani nezná.

Pak teprvechlapik odešel ještě udveříprobodiv:
Aleaš sas někomunallučutak totamuš

merytiskujle . . *
Když odešel, podívámse opět na svojí úvahu.

Ta věta © »ovzduší prosyceném láskou a něžností«
se moě více nechtěla líbit

Inu, jest pochopitelno proč!
O dalších návštěvách se zmiňovati již ne

budu. Byla by z toho celá kronika.
Jenom to podotknu, že s úvabou, která byla

takovými rozhovory opepřena jsem byl hotov
hezky pozdě a ostatní práce jsem konal v noci.

A pak pište noviny, konejte práce admini
strační, vyřizujte korrespondenci, přednášejte atd.
Teo zlatý ráj novinářský,« powyslí si snad mnohý,
kdo práci novinářskou posuzuje jen povrcbné a
myslí, že novinář celý den jen sedí v bospodé —
a pak píše novinky, aby za to sklízel vavřínyl

Napište nějskou kritiku, třeba dosti říznou,
tekne se: >To je rejpalství, to za nic Destojíj« a
„Při tom ještě někdy novináři se zjeví před očima
ve vší slávě a nádheře soudní paragrafy.

Pište jen tak, aby to nikoho neurazilo, střežte
-se kritiky — a hned je úsudek: »Toť mizerný
škrabák, bojí se říct pravdu.«

. Uveřejněte něco veselého, aby čtenářové to
„četli s chutí, — bned slyšíte kritiku: +Hlioupost,
-v tak vážné době takové vtipy.« A pište vážné

av. víry pevně držeti, ji vysnávati, bájiti a podle ní
šíti bademe. Na utrrzení tohoto slíbu podáváme Vaší
Bisk. Milosti dosud nevinné srdce ové. O přijměte je,

drabý Otče, přijměte je od nás v dar, obětujte je,tino snašně, při dnešní Nejevětější Oběti Ješíši
rista — s pak bademe jisti, de na této posemské
outi neklesneme, ale Zešivot náš líbiti se bude Bohu,

Nejsvětější Panně a Vám, Otče nejdražšíl“ Krátkou
jen dobu prodléval Jebo B. Milost ve středu nešem
a přece získal si srdce všech. A jinak také býti ani
nemůže; vědyť láska láska rodí e J. B. Milost miloje
i chudé své dítky láskou velikon. Kéž Všemoboncí
sachová nám Jeho Bisk. Milost ještě dlouhá léta ku
apáse našich duší a ku blabu naší milené vlasti!

Z Dolních Královie. Téměř11rokůtomu,
co posledně udílena v osadě sdejší svátost av. biřeno
vání+ ndp. biskupemJos. Haisem.Aprotože radostí no

ýlomnoo přijata zpráva, když oznámeno bylo, že J.. ndp. biskup Královéhradecký Edvard Jan N. za
vítá do farnosti zdejší za příčinou generální visitace
a udílení sv. biřmování. Přípravyk uvítání vznešo
ného hostě byly veliké. Péčí dp. faráře P. A Mokříše
byl farní kostel av. Jana Křitele před čtyřmi roky
oavíceným patronem, kníšetem Františkem Josefem
s Aaerepergů téměř od základu renovován a doplněn
novou věží. Město vyzdobeno, okrášleno četnými pra
pory a selením. Zvláštní úprava věnována knífecímu
zámku, kdež též umístěny jsou c. k. úřady. Krátce
kolem 7 hod. ranní dne 27. m. dabna zavítal do mě
sta našeho J. M. B, provázen jsa vedp. Th. dr. Janem
Soukupem, kanovníkem a dp. bisk. cerem. Th. dr. Jos.
Novotným. Četnébanderium, vedené soud. kancel. p.
Vydrou, vyjelo daleko vznešenéma hosti vstříc. U slav
nostní brány, nádherně nákladem vděčného města vy
zdobené, přivítali a oslovili J, M. B. zástupcové al.
patronát. úřadu, pp. kníž, lesmistr Al. Čermák a kn.
eprávce Al. Hergesell. Na to promlavil vzletnými slovy
v čele shromážděného duchovenstva dp. farář a bisk.
notář P. Ant. Mokříž apředatavoval jednotlivé repre
sentanty všech c. k. a samosprávných úřadů a míst
ních spolků. Jménem města pozdravil milého velo
kněze v delší vlastenecké řeči pan okresní s obecní
starosta Aut. Lanz. Po té oslovili nejd. p. biskupa:
c. k. rada zoms. souda p. Karel Paleta, o. k. berní
p. Jos. Schmid, c. k. notář p. Jos. Nevařil, c. k. fin,
komiu, p. V. Král a předetavili ostatní pp. úředníky.
Místní spolky: společenstvašivnost., sbor hasičský, Ob
čanská Beseda,M. O. N. J. Pušamavské, O. Matice
Školeké, okresní hospod. losn. průmysl. apolek, spolek
červeného kříže a okrašlovací spolek tvořily špalír
od elavobrány až k fernímu domu a odtud do kostela.
Jednotliví přednostové řečených spolků pozdravili J.
M. B. Když přiblížil se ndp. biskup ke školní mlá
deži a drůžičkám, osloven byl případně p. říd. učit.
Jos. Hálou a žákyní Vlaston Zelákovou. Žákyně G.
Zimermenova podala milovanému arcipastýři skvost
non kytici, Pořadatelé, určení sl. ob. zástap. pilně
dohlíšeli k pořádku a zástupy velmi četného obecen
stra pěkněnspořádali, Po slavnostních obřadech kázal
ndp. biskup k věřícím. Uchvatnými elovy líčil základní
sloupy katol. víry, obrav si za thema: „Bůb jest lá
eka.“ Srdečná slova ta vzbudila v přečetném shromá
dění hluboký dojem. Po alavnostní mši av. následo
vala zkouška ze sv. náboženství, Žáci velice dovedně
odpovídali nejen p. katechetoví, ale tóž hlasitě a šivě
ndp. arcipastýři. Zkouška zakončena dojemným do
slovem a poděkováním žákyně G. Zimermanové. Na
to udílena svátost av. biřmování, při kteréž přislaho
valo četné duchovenstvo. Při slavnostní hostině,
jiš ee eúčastnila místní i vůkolní intelligence,
velice mile a sympaticky překvapilo a uspokojilo,
když povstal ndp. biskup a slavnostně prohlásil, že

vyšuje zdejší faru — pro přízeň J. O. patrona to
oto chrámu Páně k církvi katolické na děkunství

a místního dp. faráře a bisk. notáře P. Ant. Mokříže
za jeho veliké zásluhy na prvoděkana, Vsdav díky
nově jmenovanóma p. děkanoví ta vše, co pro kostel
a farnost vykonal, přál mu přípitkem vznešený arci
pastýř náš po. zásluze dlouhá léta. Pau děkan mocně
dojat, děkoval J. M B. sa povýšení, načeš vzdal díky
l

úvahy, hned se vám vmete v tvář: »Kdopak to
bude číst? O ty letentace nestojíme. Lid se
chce barit.«

Uveřejněte zprávy jenom původní. Slyšíte
hned: +Ejble, fabrika na kachny.« Otiskněte něco
z jiného listu, vytkne se vám: sAhba, sdšky, toť
pramizerný listl=

Jde-li novinář často do společnosti, všeho si
všimů a s každým se seznamuje, bned je o něm
ustálený úsudek: =Protiva, všude se vetře, snad
nemyslí, že o něj kdo astojí« Nejde-li nikam a
sedí pěkně doma, buď že mu nával prací toho
nedovoluje a nebo chce se vyhnouti véem možným
urážkám které na něho jsou všude namířeny, zachová
se ještě méně: Řeknese: *To není novinář to je
baba. Bojí se ze svého doupěte vylézti. Kdyt chce
abychom tu jeho čmáraninu četli, ať se nám jde
ukázat.«

Je-li nějaká schůze a novinář tam jde, aby
si mohl napsati do novin referát, nezřídka jest
mo slyšeti: +Aha špicli Nic mu po tom není —
ale jde aby nás mohl pošpinit atd.« Nejde-li tam,
hned uslyší: »K čemu takový novinář, když si
ničeho nevšímá a sni o nás nestojí.«

Vyhoví-li dopisovateli a uveřejní třeba jeho
nějakou lokálku tak, jak si to on sám napsal, a
jak to již obyčejně bývá, žety dopisy bývají pří
liš dlouhé, — nezavděčí se zase mnohým čtená
řům. +Co pak je list jenom pro tu osadu? Co
nám je potom, že se v obci X. Y svétila stříkačka
atd. — Hodí-li ale některý bezvýznamný rukopis
do koše, dostane haed lichotivou zprávu od do
pisovatele: »Nejsem proto, abych nadarmo pra
coval. Buďto rád, když vám toho napíši hodněl
(Patrně si mnohý myslí, že hodnota listu stouvá
jen dle toho jak mmohose toho natiskne. — Jaký

„ kn. leamistr Al. Čermák, jakošto zástupce knížete
éna — patrona, a p. okros. a ob. starosta Antonín

Lans, kterýš jménem všech katolíků přál J. M. B,
ab; Bůh po dloubá, šťastná léta zachoval našeho ve
lekněze, vlastence ke cti a chvále Boha a prospéchu
ev. církve a českého národa. Přítomní, velice dojati,
sapěli: „Kde domov můj“ Kolem čtvrté hodiny
odp. ubíral se ndp. biskup za blabolu zvonů a slav
nostní střelby do Zruče, doprovázen spolky, mládeší
a sástopy lidstva, benderiem, vldp. děkanem a £a
sloušilýmp. okres.a obec. starostouaž na hraniceke

Žel Hobu, že tak na krátce těšili jeme se bla
živé přítomnosti J. M. B, kterýž by ao byl svrcho
vanon měrou přesvědčil o vděčné, věrné lásce všech
sdejších katolíků, kterými zmíněná manifestace naší
ev. víry novymizí z paměti.

Ze Zruče m. Náu. Radostnýmizprávami z
okolí mile rozechvěná, uvítala malebná Zručsvého
vrchního Pastýře diecésního dne 27. dubna. Posázavský
kraj, zátiší sv. Prokopa, je většinou chudý, půdaborská,
lid v práci vyrostlý, šijící jen z úrody polní n Božího

bnání; sem dosud nevniká čpavý dým továren,
zde neřinčí ohromné stroje; ticho a klid ladného údolí
přeruší občas jenu šum čistých vod Sázaviných a lí
dová píseň na poli. — — Ký div pak, že i klidný,
neštvaný, ryzí lid vítá každého hosta ve svém kraji
ze erdce rád, avláště když vidí, če host přichází s lá
ekou horoucí v srdci, « modlitbou na rtech, s pravicí
žebnající. Proto také posázavaký lid uvítal ve Zruči
svého zrchníbo Pastýře jsk dovedl nejelavněji a pak
aměl nejerdečněji. Stateční rolníci, representanti ho
spodářského spolku na Horce-Badách, vyjeli svému
biskupu a radostí vatříc ve dlvahé řadě jízdné čety
sč ns hranice ferní osady a první složili mu svůj
hold. Z Badách pozdravil vlaeteneckého biskupa sta
rosta spojených obcí Horka-Buda p.J. Zimmermann,
místopředseda hospodářského spolka p. knížecí lesní
ze Švitova Kramphaozl, školní dítky Horecké se svým
učitelstvem, spolek vojenských vysloužilců a veliký
zástop lidatva z okolí. Pan biskup prohlédl pak ná
kladně opravenou zámeckou kaplí Horeckou, do níš
veškeré potřeby bohoslužebné, všs ve přesném slohu
baroktním značným nákladem blahovolně opatřila ro
dina p. rytíře ae Stenglerů; vykonav ta oprostřed
svého lidu krátkon pobožnost, nastoupil ndp. biskup
po cbvíli další cestu do Zrače. Zde uvítán byl nejdůst.
Pastýř u slavnostní brány prvé vzletným proslovem
od školních dítek i sboru učitelského, od veškerých
obecních zastupitelstev slovy starosty p. Č.Zimmer
manna, velitelem basičů i vojenských vysloušilců a
jinými; v nepřehledném průvodu za krásné pohody
podvečerní ubíral se pak k farníma chrámu F., před
nímž — u drahé vkusně ozdobené brány — uvítali
Ho patron čtyř okolních chrámů pan šlechtic Schebek
a patronátním komisařem a posléze jménem dachovní
správy a celé farní osady Zručeké místní pa. farář.
Zatím vzplál vnitřek chrámu jiš nesčetnými uvětly,
ješ dodávala posvátné, velebné chvíli výrazu nepopea
telného dojmu který dostoapil své hloubky, když
brzy na to, po přípravné krátké pobožnosti i celé
městečko od skalnatého hradu nad břehem sázavským,
— v němž J. B. Milost sídlil, — až do nejposledněj
šího domku zasářilo při světelném průvoda na důkas
lásky J. B.M.k českému lidu. Drahého dne, v neděli adělo
vána byla svátost sv. bifmování 650 biřmovancům za
přítomnosti tisíců lidí; nejen kostel, ale celé pro
etranství kolem něho přeplněno bylo lidem domácím
i £ dalekého okolí, který přišel, aby tváří ve tvář
uviděl Toho, Jebož činnost budí zájem tisíců. — —
Vzpomenny na kazatelně nejdůst. Pastýř svátku sv.
Josefa jako ochránce katol. církve a pracovného lidu,
slovy přesvědčivými nabádal přítomné k úctě ev. ro
diny Nazaretské, toho pravého zářivého vzoru spořá
dané rodiny vůbec, zvláště k lásce sobe ponižujícího
Spasitele, k trpělivosti v utrpeních, k statečnosti v do
bách těžkých, a přešed k evangeliu nedělnímu těšil,
povzbuzoval a sílil horský náš lid. Pobyv ve Zrači
přes neděli, odebral se ndp. biskap do sousedních
Pertoltic, provázen díkemi láskou lidu ladného Posázaví.

Z Kácova. Všude na avé visitační cestě ss
tkal se náš nejdůstojnější arcipastýř e nejuctivájšími

a
je ale obsah, to jest snad v jejich očích věcí ve
dlejší. P. r.) — Jestli to ještě neuveřejníte, pře
stanu psát na dobro — a více se o váš list zají
mati nebudu.«

Zkracuje-li se šmahem každý referát, tu roz“
trpčení dopisovatetů je veliké.

»Nic mu více nenapíšem, ať se dře sám« —
toť obyčejná odpověď. Kdyby ovšem každý věděl,
že svědomitému novináři jedná se hlavně o věc a
ne o osoby, že novinář všechny ty »zločiny« koná
hlavně aby dobré věci neškodil, ale spíše prospěl,
tu snad by bylo méně těch nadávek, které jsou
novináři denním údělem.

Snažíš li se svědomitě úkoli svému dostáti,
ano, děláš-li i více než povinnost káže, ne snad
že bya' tím chtěl něčeho pro sebe docílit, ale po
něvadž tě opravdové přesvědčení, svědomí k tomu
pobádá, i v kruzích svých přátel zíslechneš jizlivé
poznámky: »Šplbavec, slávychtivec, dříč — a neb
i — siskuchtivec.«

Děláš li ale jen to nejnutnější a ponecháš si
něco času pro sebe, nazvou tě zase jen z větší
tvoji přálelé prostě — lenochem.

Dnes třeba sedlš v kruhu svých =věrných,«
kteří velebí tvou práci, provolávají ti slávu — a
zítra třeba tě stihne nějaká nehoda, buď jseš od
souzen a neb v tvých osobních poměrech nastans
nepříznivý obrat, tu ti sami, kteří ti ještě včera
provolávali slávu jizlivě se usmějou a škodolibě
prohodí: »Dobřemu tak... .«

Ó zlatý, novinářský ráj!

AI M. V. Prosečský.BO



Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v Nové Paco(Krkonoše)
dopo: e se ku sho ovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění elrkorníhoj též zhoto
vuje sochy světoů ze dřeva 1 s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu ici, bedlivě opravuje,
poslecuje a polychromuje.Za výrobkyv dílny
ruší, jakož( za řádnou prácí při cemách nejmír

nějších. 8 úctou veškeren
Antonín Sucharda.

OD ARARARAMNAAM

Jarní novinka

Josef ;
Štěpán,

pro pány závod
ne obleky, moderního

vzoru a barev. poslacovačský
Metr zl. 3'90,| 6 v Pardubicích
na oblek 9:10 m. za 12 zl. — opravuje —

Vzorek této Játky jakož jakož i nově staví1 bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd
notí franko zašlou.

První český zaslla
telský závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

oltáře, kazatelny,
všeho druhu sochy
a veškeré do oboru
toho spadající práce

v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

vvyvvvvvvuvwe
Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad 

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

věe alině v ohni zlacené a atříbřené znězoruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuslacení a stříbření starších věcí vykoná s6 rychloa
zašlou se jič svěcené se stvrzenímJeho biskupské Mí

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje seted k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, rolikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciikélů, schránek na Nejsvě

tajší, patenek atd. co nejvíce.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

odborný umělocký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 ut., Malá Karlova nl. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím)doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice | se Šelelnými rámy, sk

těmi 4 vsasením.

Vedkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

eN esčetnéveřejnái písemnépochvalnánznání."ij
Založeno roku 1880.
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KLOBOUKY
plstěné i vlněné v nejmodernějších |;
formách a barvách, panské, chla
pecké 1 děcké pro jarní a letní|

období, :

KLOBOUKY
slaměné nejjemnější i nejlevnější

v nejrozmanitějším provedení, |)

KLOBOUKY
lodenové, zaručené jakosti, ručně
vyráběné pro pány lesní, správce atd.

Čepice, domácí trepky (Mikado)

má vědy v nejhojnějším výběru na skladě |,

Jos. Dvořáček,
kloboučník

v Hradci Králové pod podloubím.

.-.

Přípravy pro švadleny=
Zástěrky, krajkové záclony.

Pro pány:
-A

hru lawn-tenisu.

m C

Vyznamenán na výstavě v Hradoi Kr.
T.1804 zlatou medaili a diplomem.

8

Umělé subý
podle nejnovějšího amerického apůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten
spadající přesněa solidně na základě dlou
holetých zkušeností, ruče za nejlepší ot slabu
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.

PFhhhhěěbě++3t

Nabytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mirné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Wa“ Cenníky na požádání franko. “WE.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské

chorvatské výstavě v Záhbřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.za vystavené varbany na Národop. časkoslovanské výst.
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulbarské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1802. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k krajského soudu na

Horách Kutných,

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

„ dana Tučka v Kntné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
) veškerých za nejlepší

8 varhany uznanýchsonstavco
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj
ších a opravy a přestavb
varhan provede za nejmírnějšíc

pš dodmínek,
všech Bonstav pro

harmonila kostely, školy a
salony v nejlepším provedení 8pě
tiletou zárukou a za ceny mírné.

taképraváamerická harmonla (Oottege
Organe) jsou na skladě,

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto ns veškerých výatarách nejpřednějšími ce
nami vysnamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

Pro chudokrevnost, rhoumatiemus,
dnu, bledničku, lschyns, ekrophulosu,
nemoci ženské atd

výtečně osvědčené, moderně zařízené, slatínné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, Jodové, jehličnaté,
jakož i maseage za odborného řízenílázeňského
lékaře MUDra.J. Peluňky pro nemoci nervové
a míšní.

Půvabná krajina, suchá poloha, rozsáhlé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
staurace a stanice poštovní i telegrafní

Vzdálenostod nádražíJosefov=Jaroměř
ůl hodiny,vozy na nádraží, spojení s Prahou
tyřikráte denně.

Řiditelství lázní Velichovky.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízí

raniišek JIroně
závod řerbářský a umělé truhlářstvív Šlatinanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.



ST á by tek. Ludvík Knepr Úplnévýbavynevěstám.
Výrobky dokonalé. wHradci Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

Pohovky. Celé garnitury. Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

Z 00088 ů a , Ů
7 Odborný volkozárod promalbu

9 ohrámových oken. Ochrannáznámka: kotva y
/ Uměleckýústar pro malbuna sklo. llNIM ENT. CAPo. COMP.

zRtehlnovylákárayvPraze obchodní a umělecký zahradníkB. Škarda, Brno. nks nevis výber,o:
Oknachrámovákaždé P nů8 vavšechlákáruách. v Pouchově u Hradce Králové

| : ho slohu i provedení Při kupovánítohoto všude oblíbeného . , .

| je zaručenímprácenej domácíhoprostředku.„přímí pů- čoporaónje p: nné jásony květin “modernějším poža- vodní “ zahradu jakož 1 Ku pěstování V pokoji.
darkům vyhovující. Zo ko motu,žes p koro tá Ceny mírné, obsluha přesná.

( Tkrát prvními cenami = pravek původní. = : . ,
4 vyznamenán. J| Richtrovalékárna | | Cenník na lask, požádání franko.

S Cenniky zdarma. ! u zlatého Iva |
) : AL v Praze, I Eliščina třída 5. JK) ) 1 |

== — Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

w malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučoje specialní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných elomíeh; malování pálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

OP* Práce a objednávky"ii
přijímá pro mou malífekou dílnu, kteráž

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

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

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

96 ODO |DŘKalovám a
5 . Rudolf Tomášek, malíř
; Pro memoria. bytemvHradciKrálové
č —— na velkém náměstíč. 36 vedlebisk. residence.
8 . ,

F Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze. O 3OEOOEOEE
6 Oltářní svíce voskové, poleveskové, hladkéi krášlené,svícestearinové Kondiční kancelář

: kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabíz tn] 3 Vnálana i

4 nejlevněji a největších výhodposkytne renomorená, na mnobevýmavách nejčelnějších Spolku KIŠRÍKŮ/ Hradci Králová d okoli
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XEN. vyznamenaná firma: Svatojánské náměstí v „Besedě“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

Paris, expositlon 1900.
Grand Prix avec Medaille d Or

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

ao — J. U,Č. Jos.Tomášek,

Er.Sezernslcý,
c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první české továrny na ceresin, stearin, glycerin
a elaiu, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na
svíčky stearinové a parafinové. Továrna všech drubů leštidel a mazadel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na
praci mydla a krystalovanou sodu, Raffinerie miner. olejů

v Mladé Boleslavi. 190103!5|00PomVjsdojiouXz0EDPorO2lAW

školkářský , , ,

v Pamět první moravská VýTOjAVĚŽNÍCHNOUÍMÚ | zořaku «výroba ikérů veVysokémMýtěniku
u Chlumce

nabizi pro zimat a jarní vysa
ování stromy ovocné vysoké

FR, MORAVUSÁ v BRNĚ,Velkénám.č. 8 za koňak a likéry.
vyrábí a dodává Torárna vyrábí vše jen teplou cestou a na

s kraky, sarenice pro živé čňové hodi kostely, školy, radnice atd. a dlo ho- bízí: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše

Bor řorinySrdobkoniřcy něRovéAoC non zárukouv dokonsléjakosti. o. a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.
pláňataatd. Statisícesazenic Rozpodty zdarma. Též v Berlímě obdržela firma £. r.
vzásobě. Lorné ceny.Výbornézboží.Poučnýcenníkzdarma. M diplom zlaté medaille.

dodid00OLOSIBUS0,000800000000008:00008,00BUBNY

Speocielnízávod klatovským prádlem. Tovární sklad bílého zboží.

Prádlo pro pány i dámyve velkémvýběru,výbavy pro nevěsty vlastní výroby,
kněžské kolárky atd.odporučuje

Stanislav Jirásek v Hradci Králové.
První královéhradecká továrna nábytku. x Stavební truhlářství.

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
W* Niustrované cenniky, rozpočty a nákresy na požádání franko. “jij

eaomanomen



Hofrath (dvorní rada) ze
šestnáctého stoleti.

Jeden — jinak dosti dobrý člověk a když
to šlo do opravdy, i věřící křesťan, zaměst
náním sládek čili „pan starý“, byl nemocen,
dlouho nemocen. Když nemoc dlouho trvala,
dostal zvláštní chuť podívati se do zrcadla na
svou tvář, čili jak vypadá. Paní manželka jeho
však co nejvíce možno dávala pozor, aby se
mu zrcadlo do rukou nedostalo. Jedenkráte
však přece, když paní při tom nebyla, podala
mu služka zrcadlo. Poslal ji pryč, pohlédl do
zrcadla, spatřil svou tvář — a zrcadlo rozbité
leželo na zemi. Ukázalo mn chorou tvář, upo
zornilo ho na jebo nemoc. Ale dobrý následek
to přece mělo. Když ho potom navštívil farář,
neodporoval a jako pravý katolík připravil se
na smrt, která tehdy již daleko nebyla,

Jak podivný osnd má zrcadlu! Dokud
ukazuje tvář hezkou, je oblíbeno, opováží-li
se však ukázati tvář chorobnoo, leží na zemi.

Ale jak často bylo by zapotřebí nějakého
zrcadla, aby se lidé poznali, jací ve skuteč
nosti jsou!

akové zrcadlo podal vysokým pánům a
mocným tohoto světa jeden hofrath, — česky
dvorní —rada Jiří Eder roku 1673-svýmspisem:

„Vyšetření pravého a nepravého náboženství.“Spis ten byl opravdu zrcadlem, v kterém se
jistí pánové zhledli ve své skntečné podobě.
Milý „hofrath“ líčil v něm velice případně

„dvoraí křesťany“ a „neutralisty“ ú žádnéstraně se nedávající obojetníky). Napsalť na př.:
„Mnozí jsou v srdci luterány a na venek se
dělují katolíky“ „Jiní chtí býti na polovic
luterány, na polovic papežskými, ale přece se
žádnou stranou opravdu nedrží, nýbrž točí
plášť po větru.“ I proti těm horlil ten zname
nitý dvorní rada, „kteří vlastně nejsou ani
katolíky ani Interány“ ale dělajíce se smiřo
vateli „obě strany proti sobě štvou, takže si
— tyto dvě strany — vjíždí do vlasů a bouře
i krveproliti působí“ Byli to „dvorní kře
sťané“, které by však Eder, jak pravil, raději
buřiči nazval. Konečněpak povídá, že obyčejný
člověk velmi rád se řídí tím, co na knížecích
dvorech shledává a se domnívá, že i v nábo
ženských věcech „páni“ nejlépe jednají, „ale —
uby 8e pravda řekla — ještě nikdy to v kře
stanstvu tak špatně nestálo, jako v těch časech,
za kterých se náboženství z chrámů na svět
ekých pánů dvory, ze škol do kancelářů dostalo.“

Jak známo, byl císař Maxmilián II. na
kloněn luteránství. Avšak i mnozí jiní pánové
kolem něho byli tímto spisem „dvorního rady“
velice roztrpčeni. Vyšel dvorský rozkaz dne
2. října 1673, kterým se Ederovi nařízuje, aby
— nechceli upadnouti v nejvyšší nemilost —
budoncně všeho psani o náboženství zanechal.
Všecky výtisky spisn svého měl Eder vydati
vládě, darované nazpět požádati u vládě vy
dati; a vůbec byl spis jeho zapovězen a za
baven. (Srovnej Dějiny Janssen. V, 416, 417
a Wiedemann Reformation ond Gegenreforma
tlon, 2; 162—165.)

Zajímavá to dějepisná událost, zajímavý
hofratb! Podal pánům kollegům (spoluúřadu
jicim) zrcadlo, ale že ukázalo pravou tvář,
muselo 80 jím mrštiti na zem, aby nemohlo
nic ukazovati.

A co dále?... Nic. Jen na to sazeče
upozorňajíi, aby na místo šestnáctého století
novytisk] devatenácté nebo dvacátí. Moblo by
8e to lehko státi, jako na př. nedávno jeden
sazeč vysázel, že svatý Jan byl utopen roku

1893. gk tedy pozorl Ať nejsou žádné mrzutosti. Šestnáct není dvacet, třebas si to někdo
myslil, že by to nebyla tak veliká chyba, an si

takové chyby poždý čtenář v duchu sám opravíAle to slovo hofrathpřivádí mne na zcela
jiné myšlénky. Bylo totiž některým vlastencům
českým přezdíváno „hofráthů“. Chtělo se tím
říci, že stojí přílišo vyznamenání s Vídaě a
za to če opouští a zrazují národ. Bylo vyčítáno,
že Čech má zkaženou povahu, jakmile dostane
zlatý límec, anebo aby jej dostal, žé zvlažní a

že ohýbá hřbet svůjpřed vládou. Inu je pravda.Je k tomu zapotřebí veliké síly mravní, aby
ubohý emnrtelaík, třeba to byl syn husitského
národa, jen tak proto, aby ho Národní Listy
chválily, pohrdl na př.úřadem ministra. Takový

pán má mnoho tisíc zlatých čili jednou tolikorua ročně. Udrží-li se několik let a je-li
šetrně živ, může si koupit velkostateček a
k toma všema má joště pensi. A kdyby tako
vým podlým člověkem byl, může potom zase

he hofrathem dle vzoru Ederova a podávatvládě zrcadlo k nahlédnatí, jak churavou tvář
má rakouský stát,

A kdybych se měl vyjádřiti, co tomuhle
„bofrátování“ našich vlastenců říkám, odpo
vídám: Nic. Jen tolik bych si přál, aby národ
měl takové zrcádko pro tuhle potřebu, které
by ukazovalo choré tváře, či raději povahy
našich velikánů. Domnívám se, že by se často
největší radikál ukázal světu jako „hofrátb“ —
totiž jako takový, který by náramně zkrotl,
kdyby mu Vídeň hodně výnosné místo nabízela.
Ba ani tolik by nebylo třeba. Jak mnobý, který
jiné hofrátoval, pyšní se s metálem na prsou.

A pak ještě něco. Nejen snad dvory, ale
i taky „národové“ — to jest ti, kteří právě
národ „vedon“, nemilnjí hofráty drobu Ederova,
Jak mnohý ne sice hofrát, ale upřímný přítel
a rádce národa upadá v nejvyšší nemilost
vládnoucí strany, opovážíli se jim samým po
dati zrcadlo k nahlednutí na jich vlastní tvář,
Jak mnohý opadl v nejvyšší nemilost jistých
redaktorů, doktorů, profesorů a pastovů, že

pal o náboženství katolickém. S jakvu vášníledí takového člověka zhaněti, ztupiti, uml=
četi. Obzvláště to „roztrpčuje“, když obhajce
náboženství katolického ukazuje na chyby
domučlých velikánů protikatolických. Tu je
tak zle, že tohle zrcádko, v kterém se ukazují
chorobné tváře model, musí na zem, až Se
roztříští, rozbije. Ba tak daleko to dojde, že
upadá takový i v nemilost takových, kteří
vůbec ani tolik vzdělání nemají, aby mohli
dobře posoudit, oč se jedná; jdouť slepě za
listem, který čtou. A stává ae, že se pak zrcádko
rozbijí o půl noci v krčmě.

V příkladě na prvém místě dnes vypra
vovaném pravil jsem, že ten „pan' starý“ po
prvém pohledu do zrcadla se sice rozhněval
a jím o zem mrštil, ale právě tím poznáním
svého chorobného stavu k nejvážnějším myšlén

kám a k poznání sebe samého dospěl. Lépemu posloužila služka;-jež mu zrcadlo podala
než paul, která ač z lásky, ale nevčasné, brá
nila, aby se do zrcadla podíval.

Tak je to i s velikými tohoto světai
s celými národy. Z lásky či snad spíše z ne
včasné bázně, aby 8e nopřišlo o přízeň, nepo
dává se jim zrcadlo, by své vady poznali.
Naopak! Jako to dějávají nemocným, vymlonvá
80 vše, přisvědčuje Be, že není tak zle, že bude
zase dobře, Ovšem se za to takovým zastíra
čům dostane „hotrátství“, to jest přízeň a
oslava, ale říším a národům se tím škodí.
Běda říši, běda národu, kde pravý a rozhodný
rada opadá v nemilosf, a kde ae opravdu od
měňuje falešné hofrátetví. Proto každého
upřímného občana a národovce přánímmusí
býti, aby bylo více takových mažů, jakým byl
ten dvoroí rada Eder. A čeho obzvláště jest
zapotřebí, to jest poukázání na to křesťanství,
které uvnitř je Jiberalismem, bu mnohde až
odporem proti náboženství, a na venek k, p.
o Božím Těle, je katolicismem. To jest to, co
obzvláště káral Eder, an pravil, že jsou páni,
kteří točí plášť po větru. Nyní v dvacátém
století se už pláště nenosí, leda některý ze

staršího vydání kněz odívá se ještě pláštěm.
Tak tedy plášť nepatří do století dvacátého,
a přestanetedy přísloví: kam vítr, tam plášť;
a [Eder — hofrát — se stal nepotřebným. Ale
na místo pláště je nyní velice oblíben, ob
zvláště u študentů, havelok. Inu lehká pomoc.
Milý Eder by řekl jednoduše: kam vítr, tam
havelok a nelbal by. Neboť právěza dob ha
veloků je čím "dále tím vícenouze o lidi,
kteří pevně se drží šlechetných zásad. Nás
pak novinářů křesťanských jest tím více úlo

Inserty se počítají levně,
Obnovavycházív pdick v poledne. Ročník VIL

hou následovati hofráta Edera a na to točení
haveloku opozorňovati, ať to zrcádko na zem
letí, nebo neletí.ABO

Protikatolické snahy ve Francii,

Kolínský katolický list „Ktlnische Volka
zeitung“ přinesl tento týden slíbenou vlastní
korrespondenci, k níž podnět zavdala zpráva
protest. listu „Christliche Welt“, jež přepjatě
vyličuje vzrůst protestantského ruchu proti
katolického v Belgii a ve Francii.

Pokud se Belgie týká „Kůln. Volkaztg.“
podotkl už tehdy, že protestanté zabírají pro
sebe všecky belgické socialisty, a co tito činí
z odporu nábos. vůbec, vyhlašají onino za
hnatí protestantské. Také všecky případy,
v nichž socialističtí a liberální rodiče dítky
nepřihlásili do náboženského vyučování —
jsou jim, protest. listu, zjevem potěšitelného
probuzení ve smyslu „čistého evangelia“|

Co pak Francie se týče, tu zpravodaj „K.
V.“ teď praví: Protestantská propaganda ve
Francii trvá s úsilím znatelným tak asi od let
30tých. (1830) Leč'úspěchů valných míti ne
mohla, protože počet protestantů zůstává stále
stejným, přes to, že mnoho protestantských
rodin z Německa, z Anglie se během minu
lého století nastěhovalo. Že úspěch propagandy
té nebyl valný, vidno též z toho, že si v celé
Francii protestantů nikdo po celý minulý věk
nevšímal. Až Dreyfusova aféra obrátila na ně
širší pozornost. A tu obdobně s ruchem na
cionalisticko antisemitským vyvinul se i ruch
nacionalisticko protiprotestantský. Byl to však
ruch radikálních politiků a 8 náboženskon
stránkou neměl co činiti. Protestanté jako
městský živel během časů domohli se ve savo
bodných povoláních a úřednickém stavu velmi
vlivného postavení, všude navzájem se fedru
jíce. Stalo se jedné doby, že většina přednostů
v ministerstvu vyučování byla protestantská.
To rovněž před několika lety způsobilo mezi
politiky ruch obranný proti protestantské nad
vládě, ale odbylo se vše tiše na poli parla
mentárním a v zákulisí.— Protestanté svou pro
pagandu činí trojím způsobem: novinami, před
náškami a školami.

Novin a časopisů protest. vychází jen v
Paříži samé 25, většinou týdenníky a měsíč
niky; lístky ty rozesílají se do domů katol. a
dávají zadarmo na ulicích ©Hemží se vulgar
ními a otřepanými útoky a podezřívkami proti
katol. církvi. Leč přes to nikdo si jich nevší
má, nikdo se po nich neptá a v nejlépe záso
bených skladech novinářských nelze jich do
stati. Své evangelické přednášky pořádají ne
jen v kostelích přerůzných sekt, ale i sály si
k tomu pronajímají, před sálem postaví si
svého verbíře, který okolojdoucím vstupenky
nabízí a zve je k přednášce. Mnozí katolíci
ze zvědavosti vstoupí a po chvíli odcházejí.
Takové přednášky pořádají hned v té hned
v oné čtvrti Paříže. V Paříži pro 60.000 pro
testantů na vše různé sekty rozdělených stát
vydržaje na 60 pastorů a kazatelů protest. —
pro3 milionykatolíků však 210farářůu kaplanů.

Ve školách, o něž se starají a vším
je zařizují, kde ani dítek dostatečný počet
nemají, působí hlavně podporami, rozdělujíce
peníze, Šatetvo a pod. chudším dětem.

Z listů denních jediný „Le Siécle“ jest
listem činícím protestantům propaganda. Dle
tohoto listu, jenž zaznamenává zvláště pilně
všecky odpady kněží katolických, prý v po
sledních 30 letech odpadlo ve Francii od cír
kve 451 kněží kalol., kteří většinou přešli ku
protestantství. Leč v tomto seznamu jsou i vy
stouplí seminaristé a kněží, kteří vůbec kdy
nějakou potyčku se svou vrchností měli, třeba
dobrými kněžími a katolíky do smrti zůstali.

Socialisté a mnozí liberálové z trucu proti
katolicismu, zvláště tam, kde mají obecní za
stapitelstvo v rakách, povolávají protest. ka



zatele a jsou jim při přednáškách nápomocni.
Leč tím způsobem protestanté teprv nikoho,
leda velmi pochybné ovečky, získávají. Takové
obecní rady často i katolické kostely a farní
budovy, pokud na ně mají právo, na čas za
dávají protestantům, jako se stalo nedávno
v Sav gnac Lédrier.

Dle téhož „LeSiécle“ prý zvláště to vře
vde artementech Gironde, Corrége, Charentes,

Dordogne, kde protestenlá mají prý velkouneději na úspěch mezi katolíky v městech i
na vefch. Tak prý jen v Perigueox a okolí za
leta 1896 až 1900 vystavěny modlitebny a
chrámy na. 4 místech, a bohoslužba se koná
na 17 místech, již obcuje průměrně 700 osob.
A toto množství lidí prý vesměs z církve ka
tolické vystoupilo a přešlo k protestantismu.

Leč jak i tu v těch okresech obyvatelstvo
je protestantismu nakloněno vysvítá odtud, že
na jedné takové bohoslužebné echůzi chtěli
řítomní účastníci kazatele lynchovat po jeho
či plné úrážek proti katolické efrkvi.

Protestanté se svoupropagandou uchylají
se zvláště často do okresů s hustým dělni
ckým ohyvatelstvem jakož i do okresů v po
hoří Cevennes, kdež ještě hugenotské tradice
docela nevymřely, ale ani tu valnými úspěchy
se vykázati nemohou. Lidé snad jdou na
Jejich přednášky, dají se od ních podělovat
spisky a dárky — ale k jejich sektám nepři
stapují. Také běbem několika let nebylo nikde
zaznamenáno, že by nějaká vznešenější, vlivu
plná osoba byla přestoupila ku protestantismu,
vyjma jediného, jistého bývalého ministra,
jenž přestoupil k vůli bobaté nevětě. Naopak
noviny zaznamenávají časté návraty znameni

tějších osob z protestantismu k ofrkvi ka
tolické. ,

V obraně protestantismu proti nevlaste
nectví zu nedávného rachu Dreyfusovského
napsal ostatně protestant Gaston Mercier, že
ve Francii žije 400.000 protestantů (z 600.000),
které nelze stotožňovati 8 ton úzkoprson, zá
štiplnou a fanatickou smečkov protestantskou,
která se ve všem zapsala vládě — totiž W.
Rousseanově. — Tedy úsilí protestantů fran
couzekých, vyvolat hnutí protikatolické, jest
sice veliké, ale úspěchy velmi pochybné.

Politický přehled,
Z říšské rady. Schůze poslaneckésně

movny dne 13. t. m. měla průběh bouřlivý, Mimo
nadání když se jednalo o udílení podpor v nouzi
socialista Daszyňski podnikl hrubý útok proti
polským klubovním poslancům. Předseda mu
v tom nepřekážel. Jest arcit pochopitelno že
polští poslanci v této příčiné nezachovali se tak
chladně jako při otázce, má-li se dále trpěti ha
nobení katolické církve se strany všeněmců. Na
dotaz ©Daszyňského, zdali to pravda, že místodr
žitel haličský nepoužil úvěru na práce z nouze,
jejž mu vládu poskytla, odpověděl předseda mi
nisterstva, že místodržitel se podle rozkazu vlády
zachovul, ale mnozí »v nouzi postaveníe zd áhali
se vykonávati práci, která jim byla vykázána.
Poslanci Gniewosz a Wielowieski ohražovali se

FEUILLETON.
Aprilová pohádka.

Vypravoje K. Satorýn.

Ruloušovské tetky dovářely svým tatíkům
večeře a ač na plotnách svištělo jim jen trochu
bramborů, zelňačka aneb úkrop, chalupy přece
svými odrcenými komíny dýmaly, kouřily a čou
dily, až celá ves byla jako mlhou zalehlá,

Není bezká podívaná na Ratoušov, když
jeho, nekřesající páni dsli se do hulení, ale za
pacá-li při lom slunce, bylo rozkoší hleděti s ko
pců na čudící ves s jejím ozářeným okolim

Pěkný takový pobled byl ku př. letos, právě
1. aprila. Kdo by byl tenkráte stál na Josífkovém
vrchu, mohl se kochati dvojím způsobem: pozo:
rovati slunce, zahalené v královský purpur a na
druhé straně prohlížeti Českomoravskou. krásu
hvězdovité rosloženého pohoří, jeho hlučivé, zá
padem obronzované hvozdy, dá e jasně stříbrnou
zař skalnatých panen milovských, Perniček ciká
neckých, mohl viděti, jak v tom čudu blýskají
okénka cbat nejen ratoušovských, nýbrž i zámecké
dědiny Kalštýnské a hrnčířskéno městečka Svratky,
vůbec byl by zastihl pohoří v rozkošném půvabu
mladého jara.

A kdyby to byl divák trochu bystrozrský
a všetečný, byl by nanávsi zahlédl ještě lesklou
hladinu rybníka a u ní dva černé body. Stáli to
tam dva poplešatělí, sesivělí vátové, kteří sem tam
přecházeli, prohlížejíce břehy, prudkým jarem
potrbané. Byli zabrání touto komissní prací tak,
že eai necítili vřelé polibky rozesmátého slunce,
ani si nevšímli, jak mají jeho třpytem odřené

důrazně proti útokám Daszyňského. Dne 14. t.
m. pokračováno dále v rokování o dani z lihu.

K sltmaců píše Hlas Národa=: Ministerský
předseda dr. Korber a ministr železnic dr. Wittek
odjeli do Budapešti, aby podali císaři zprávu o
parlementní situaci. Tato cesta obou ministrů a
okolnost, že přes dlouhé a těžké vyjednávání ne
bylo dosaženo dobodnutí v otázce průplavé kom
promisem, který by zaručoval pravidelný postup
prací ve sněmovně, jsou nepopiratelným důkazem,
že parlamentní situace jest velice vážná, Kdyby
v poslední hodině přece došlo ke komaromisu,
byla by tím krise jen odročena, sotva však úplně
zažehnána. .

Zajímavé pověsti © mávětěvě mě
meckého koramníko prince vo Vídní.
»Jihočeské| listy« píši: Do | vídeňské| ve
řejnosti derou se rozličné pověsti z doby návětě
vy německého korunního prince u vídeňského
dvora. Svého času zpravili jsme Čtenáře že Jeho
Výsost arcivévoda Fraatišek Ferdinand dle ně
meckých listů za svého pobytu + Berlíně
v březnu t. r. políbil ruku císaře Viléma jsko
rytíř řádu černého orla, ač rytířové toho
řádu, pokud jsou členy rodin panujících cizích,
nejsou vázáni k polibení ruky krále pruského.
Dle pověsti zde obthající stalo se tak na výslovné
přání císaře Františka Josefa, že dědičný princ
habsburský v mužném věka políbil ruku panují
cího Hohenzollera, Za to dostalo prý se arcivé
vodovi Františku Ferdinandovi z Berlíne veliké
urážky v čase návštěry korunního prince něme=
ckého ve Vídni. Korunní princ totiž byl toho času
pozván na bostinu k arcivévodovi, ale z Berlína
došel prý rozkaz, že korunní princ smí na tu ho
stinu jen v tom pádu, že se jí nesúčastní choť
arcivévody, vznešená kněžna hohenberská, poně
vadž tato nepochází z rodiny panující aneb
rovnorodě. .

Rusko. V Moskvě bylo zakázáno nosit
nůž. Kdo se proviní, bude pokutován. — Nový
ministr vyučování gen. Wannovskij přijel do Mo
skvy a navštívil «niversitu i techniku, kdež ku
studentům promluvil smiřlivě a ke klidu je
vyzýval.

Špamělsko. V Barceloněrevoluční ruch
se již utišuje. Situace však je stále vážná. V za
týkání se pokračuje. Vzpouru podněcovaly hlavně
ženy a děti.

Čína. 3000 povstalců boxerských vniklo
prý na Koreu a způsobili tam velíký rozruch
v obsazených obvodech.

Válka v jižní Afrlee. Anglickézprávy
rozepsaly se tyto dny o vítězstvích generála Ba
bingtona u Hartebeestfonteinu, Jak se nyní do
datečně oznamuje, nařezali Burové pod Delarey
em Angličanům tak, že prozatím válečný sbor
Babingtonův není schopen dalších bojů.

Drobná obrana.
Revise úcty nvatejámské. Úctasvato

jánská byla od některých nevěrců brána v po
chybnost, jakoby byla bezpředmětnou, anat prý
osobu Jana Nepomuckého nikdy nežila. A
přece málokterá historická událost z dějin
českých jest tak vážnými a četnými avědky
dokázána jako historická osobnost av. Jana

kožennice krásně pozlacené, šísky na hlaváchi
porculánky v rukách ve stkvoucí stříbro náhle
proměněné a tváře — kornaté, vrásčité pěkné
zhlazené a k úsměvu a radosti rozzářené,

Tak veliký div učinilo s nimi zapadající
slunce a tátové byli přece tak nezdvořilí, že si
ani nepovšímli kouzelné změny a slunce nechali
zcela lhostejně padat za hory. Kdyby byli ale
spoň zvolali: »Umlš to, slunéčko, umíšle snad
byli by je upokojili a odvrátili tak od sebe ne
štěstí a hanbu, do níž ještě téhož večera upadli.

Kmotrové rozvažovali, rokovali a rozmýšleli
dále, jak by zase vše do pořádku uvedli. Kolčav
ský hledal neustále vadu na kostrbaté střeše své
stodoly, neboť nejčastěji směrem k ní se obracel
a radní Radešín zahlížel zase do dáli kamsi mezi
chalupy. Pozvédal chvílemi těžkou beranici která
mu při jednom takovém pozvédnutí z ruky vy
padla a Radešín kameněl, kamsněl, až stahl.
Spatřil totiž krvavou, ohnivé rudou zář nad Vří
šťákovým gruntem a pohled ten zbavil bo na
okamžik rozumu. Škubl rty, oko stábl, zas roz
táhl, obličej svraščil a zase zjasnil a konečně
hrůzou semknuté útroby jeho jekly: »Jozko hoříl“

NKdee ře vzkřikl zaleknut Kolčarský.
»Nevidíš plameny? Nevidíš zář? Vříšťákje

v plamenech! Hoří! Hoříl“ fval Radešín a již
cválali kmotři přes potoky, kaluže a bahna
vzhůru pro hasiče, zvoníka, serbusa, ponocného,
letěli dědové celí postříkaní a zablácení, provolá
vajice poplašné: „Hoři!“

Radešín vletěl do školy a zuřivě zařval:
„klíčekla Paní řídící leknutím vypadla žehlička
z ruky — padla jedna ráne, Radešín třeskí že
leznou pěstí do stolu, zvolal: „Ani pořádného
policajta ve vsi nemáme“ — padla druhá rána
a řídící Pondělíček, záslechouv v kabinetě dvě
bromové rány, bouchl za sebou dveřmi, — padli

Nepomuckého. 8v. Jan Nepomucký byl jistě
živ, protože r. 1719 byla vyšetřající komissí

nalezena jeho kostrá a do neporušený jazyk.Osoba vymyšlená nemůže míti těla, proto by
ani její kostra nemobla býti nalezena. Janu
z Pomuku náleží sář svatosti, neboť papošskou
bullou s r. 1729 byl sa svatého prohlášen a
to na základě 4 dokázaných zázraků. Ku ava
tořečení dostačí dle starých předpisů církev
ních 2 zázraky, nebyla tedy přikanonisaci sv.
Jana ačiněna žádná odchylka od všeobecně
platných předpisů. Že zemřel sv. Jan Nepo
mucký jako mačeník za víra katolickou, no
chtěje zraditi zpovědního tajemství králi Vá
clavu IV., svědčí dva starobylé episy a to kro
nika vídeňského professora Ebendorfa z roku
1449 a pak Správovna Židkova z r.1471. Oba
tyto spisy jsou napsány dříve, nežli vůbec
řád jesnitský do Čech přišel, nemohla tudíš
býti příčina umrti Jesuity vybájena, jako
muozí polovzdělanci se domnívají, Ničemné
pomluvy spisovatelů (') českých Šulcea Ar
besa o nedůstojném životě Jana Nepomuckého
naprosto odsuzují současní svědkové jeho ži
vota: arcibiskup Jan z Jenštejna a jeho kaplan,
kteří zovou Jana „svatým mučeníkem.“ Rovněž
nejstarší letopiscové čeští a historik Palacký
přiznávají Janu Nepomuckému neúhonný život.
Dovoluje-li si tedy někdo bráti v pochybnost
neúhonnost života ev. Jana Nepomuckého, není
to již vědecká neznalost, nýbrž je to zlomy
slná ničemnost a rouhání. Krátce celý postap
při svatořečení Jana © Nepomuckého | dál
se zcela obvyklým církevním řádem na
základě veřejně provedeného šetření. Jen
v legendárním životopise avětcově přibodil ae
skutečně omyl, neboť udán byl nesprávně rok
smrti světcovy a životopis jeho byl jenom
polovičně vylíčen. ©Mýlka tato netýče se
nikterak neomylného dekreta papežského o
svatosti Janově, neboť byl Jan Nep. ne na
základě historických zpráv, nýbrž na základě
dokázaných zázraků za svatého prohlášen, vždyť
výslovně se podotýká v kanonisační balle,
že zo života světcova jenom něco se uvádí.
Uvedlo se ze života světcova jenom to, co
bylo tehdá známo. Ba jenom polovina udajů
se života avětcova byla pojata do legendy,
protože kronikář Hájek jednu historickou
osobu avětcova rozdělil na 2 Jany a Rímne
měl v době svatořečení tolik vědeckého ma
teriálu pohotově, aby chybu Hájkovu opravil
a oba Jany Hájkovy sloučil v původní jedna
osobnost. Dnes při větší znalosti pramenů
životopis světců známe daleko lépe, než před
180 lety, ale historické toto vědění opravuje
sice legenda žřivotopisnov, nemajíc vlivu na
dekret kanonisační, založený ne na historii,
nýbrž na dokázaných zázracích. Neni tedy
volání po „opravě“ kanonisačního processu
svatojánského ničím jiným, nežli štvaním proti
církvi katolické u nevěrců a jinověrců, u ka
tolíků však jest to hříšnou nevědomostí. Ne
svědectví lidí, ale svědectví Boží tvoří ne
ochvějný základ úcty svatojánské.

Za dva zlaté protestamty. Pod tímto
názvem přinesly „Hlasy ze Siona“ lokálku,
v níž viní všechny „klerikály“ ze lži, pro
tvrzení, že všeněmecká agitace pod heslem „Pryč
od Říma“ si pomáhá penězi a že leckde se-P
třetí rána a nyní teprvé se vzájemně vysvětlilo,
že hoří, že pan radní béží pro klíček, který ree
zavěl nad šatní římsou.

Přiběhl Rdešfn k zamčené stříkačce, ale
klíček třaslavou pravicí nemohl pro zděšení na
saditi a když požárem rozzuřený kovář, jenž za
stává v Ratoušové zvoníka, začal podtrhávati
a šturmovati, pak teprvé se ukázalo, že rozšte
mované prsty Radešínovy klíček do zámku ne
dostanou, proto s ochotou podány psnu řídícímu,
jenž učinil nesnázím konec, .

Ponocný, poplašený Kolčavským již vytru
boval, ale na serbusa dosud mlátili, protože nebyl
k probuzení, Chrupal, -jako když pilou řeže,
v černé komoře, přemoten Vavřinkovými samečky,
které ho srazily na šišsto. Konečně mu jeden
třesk přece trhl zanesenýma ušima, vyskočil a
zaslecbnuv kovářovo šturmování strbl s bidla
buben a v minutě chvěla se již teletina pod roz
drnčenými paličkami, jimiž třepetaly zděšením
elektrisované ruce starého serbusa.

Bylo troubení, zvonění, bubnování, bluku a
křiku, když za všeobecné hrůzy Štorkova kobyla
práskaná Radešínem letěla se stříkačkou k požáru.
Dolenští tatíci zaslechnuvše Sturmování, poděšení
bubnem a zvonéním, vybíhali od kouřící zelňa
čky a eladkých zemáků jeden za druhým. Poblédli
nejprvé na své střechy, zda snad jim nekokrhá
na nich červený kohout a když ničebo neviděli,
teprvé rozblíželi se po chalupách jiných Ale ani
na nich -ničeho neznamenali, proto pustili se si
Inicí vzbůru na druhý konec vsi, kde dle jejich
domaoční muselo hořet.

Zděšení jejich dostoupilo nejvyššího stupně,
když uviděli proti sobě běžící zástup a hasiče se
stříkačkou. V malé chvilce davy se srazily a se
sterých hrdel bylo slyšeti: »Kde to hoříře a sterá
hrdla sařvale: +U Vřšťákale sTak u Vříšťakaf



dplácejí katolíci, jen aby přistoapili k pro
Petántiamu, Hau k č od Říma“ lezekle
rikálům za nehty“ píše jizlivě pan Šádek — „s
když nemohou na to poslat kapacíny, inkvisice,
jezuity atd. aspoň podezřívají a ostouzí.“ Jak
vidět že Šádek když něco má vidět, co
ma není vhod, — raději zavře oči. Že prote
stantětí agitátoři skutečně nabízejí peníze, aby
některou to padanku ulovili, o tom avěděí

řípady z Žatce,z Aše, s Chebu, Kritzendorfa,
Kogelszelia atd. o nichž jeme již také „v Ob
nově“ reforovali. Případy ty zde znovu uvá
děti bylo by zbytečno. Pan Šádek prostě
nechce věřit a dost! A byť i celý svět byl
o tom přesvědčen, byť i v úředních protoko
lech to bylo zaznamenáno, to vše nic neplatí

— pravda jest jen jedn — a tou jest panek! Je vidět, že pan Sádekstárne. Ale to
by nebylo ještě nic zlého, kdyby ee nestával
čím dále tím více eměšnějším. Vezměme jen
několik starších čísel jeho „Hlasů ze Siona“.
Co tu je vlasteneckých frásí, husitského
nadšení — a hle, dnes ten samý list schva

Juje všeněmecké chontky pod heslem „Pryčod Říma“ šířených, o nichž se sám Wolf vy
jádřil, že jest to vhodný způsob, aby těm
českým „Wenclům“ změkly pulicel — Že
pravý účel štvanice „Pryčod Říma“ i následník
trůnu dobře vycitil a svým známým výrokem
to na jevo dal, není ovšem p. Sádkoví také
vhod. Jislivě píše,še výrok ten měl v zápětí
že poslanec Klioman vystoupil z církve kato=
lické — a že takových odpovědí na známé
oslovení protektora „Katol. škol. spolku“

přijdeještě vícel ,Ale p. Šádek zapomíná, že rozmnoží-li
so řady protestantů takovými padankami,
kteří za groš dovedou zapříti a zraditi svou
víru, pád protestantismo 80 ještě
urychlí. Lidé takového drahu budoujistě
jenom protestantům na škodu — a že nábo
ženská anarchie, která u nich již nyní za
vládá, dostoupí svého vrchole. A

„Jest jisto, že hnutí „Pryč od Říme
protestanství poškodí, jelikož základy jeho
se brzy otřesou a trpké následky pocítí
protestantésami“,tak napsal protestant
ský professor dr. Klanosmann v Berně.

Pan Šádek píše, že dle „klerikální“ zá
sady „účel posvěcuje prostřed y“ alezatím
schvalováním beela „Pryč od Říma“ si dává
vysvědčení, že mu v jeho hlavním účeli, totiž
potírání „klerikálů“ jest prostředek každý
vítaný, byť i to byla vlastizrádná, národu
českému naprosto nepřátelská štvanice.

Z činnosti katol. spolků.
Politický křesťan-demokratický

klmb pro hejtmanství Kralohradecké konati bude
v neděli, dne 19. t. m. schůzi v Blešně v hostinci
p. Haška o 4 hod. odp. Přednášeti bude dp. Dr. Fr.
Reyl o thematě: „Náboženství a politika“.

První výberová schůze polit. křesťan
sko demokratického klubu pro hejtmanství Králobre
decké konati se bude v sobotu, dno 18. t. m. 0 7 h.
odp. v hostinci pana Špryňara na Slezském Předměstí.

Katol. jedmota v Pardubicích konaladne
13. t. m. schůzi. která byla četně pavátívenou. Pan
———ě————

Chudák l« litovali jednotlivci svého souseda.
»+Umne přece neboříle zaduněly dubové

útroby svalnatého Vříbťáka,jenž též letél vzhůru
pomáhat při hašení. »Vždyť jsem obhlíd dobře
stavení a nikde nebylo nic,= pokračoval dále, sle
volání jeho bylo marné. Troubení, zvonění, řvaní,
klapání dřeváků zadusilo spravedlivou pravdu
Vříšťákovu úplně,

Konečné příběhly zástupy k jeho statku, ale
o obni, o nějakém požáru nemohlo býti řeči.

»Teda kde hoří?e volali zmateně hasiči,
z nichž přemnozí brabali již na půdě a stodole a
výsledek pátrání byl, že vyplašili tam kocoury a
v kuraíku rozehbnaji usínající již slepice.

eTak nehoříře tázal se starosta — velitel
Liška zástupů.

»Nel« rozkříkl se Vříšťák a vybísel všecky
k rozchodu.

»A pane velitel, to aevíte, že je dnes aprila?e
= chechtavě dotazoval se puhodný Krystyňak.
Všichni dali se do hlučného smíchu, při čemž p.
Liška, Radešín a Kolčavský zabořeli jako pivoňky.

Zástupy se na to pomalu rozcházely až u
Vříštákova gruntu nezbylo než několik kluků, kteří
si prohlíželi mokré hadice a nové nalskovanou
stříkačku.

Přestali bubnovst, přestely šturmovat, jen
troubit ne, vždyť jeden na druhého hleděl s taj
ným podezřením, že celou ves podved. Pátrali,
vyzvídali zvláště hasiči, aby donutili původce po
plachu alespoň k odvezení stříkačky, ale patrali
marné, Se zvoníkem a serbusem, kteří by to snad
byli vyzradili, nebylo již řeči; zamkli se a nikomu
nešli již otevřít z hněvu nad tim, že byli také
podvedení.

Již se setmělo, hvězdy zahořely, měsíc vy
šel a stříkačka ještě stále u Vříáťákova gruntu.

sJá tu mašinu u sebe trpět nebudu. Buďto

redaktor Prosečský z Hradce Králové přednášel zde o
thematě: „Které náboženství nejvíc přeje avobodě“.
Působivá přednáška zde jiš snámého pana řečníka
uanechala u všech účastníků mocný dojem a ač mlu
vil téměř 8 hodiny nikohoto nennavovalo, ba naopak,

přel jsme si, aby přednáška trvale ještě dále. Dalšíinnosti jednoty: „ŽZdařBůh“.

Křest. sec. spolek „Svornost“ v Pře
louěl konati bude v nedělí, dne 19. t. m. spolkovou
schůzi, při které přednášeti bude p. Proměský, roda
ktor „Obnovy“ = Hradce Králové o thematě. „Kře
stanství a čeští realisté,“

Živnostenská katolická jednota
v Jilemnici koná v pondělí Svatodušní dne 37. t. m.
jubilejní slavnost v upomínka ua desetileté trvání
spolku. — Katolické spolky, které se slavnosti té zú
častniti míní, nechť to oznámí nejdéle do 24. t. m.
jednotě Jilemnické zároveň s udáním, kolik asi členů
přijede. O bezplatné noclehy a laciné obědy jest po
staráno.

Svate-josofská jednota katel. jimo
chů a mužů v Proseči sehrála dne 12. kvělna
dostí nesnadného „Majitele hutí“ od Ohneta. Vsbu
dilo všeobecné překvapení s jakou rutinou jeduotlivé
úlohy byly porozuměny a sebrány. Rovněž naše, již
jinak velmi vkusné jeviště objevilo se nám po své
dnatí opony v nevídané jindy bohaté úpravě. Obe
censtvo výborně animované setrvalo aš do konce
kuea v napjaté pozornosti. A tak Sratojosefeká jed
nota zůstává j na dále toutéš důležitou tepnou na
čeho apolečenakého šivota v Proseči, jakou jiš dříve
po léta se oavědčovala.

Katol. Jednota v Kestelel m. Orl.
pořádá svou měsíční spolkovou schůsi dne 19. května
t. r. v 7 bodin vočer, při níž bude přednášeti Vldp.
Dr. Gastav Domabyl o thematě „Círker národní a
její hlasatelé.“

Z Doluí Dobromče. Zdejšíkatolickájed
nota rozvijí utěšeně svou spolkovon činnost. Od no
vébo roku pořádala jiš čtvrtou slavnostní schůzi.
Dvakrát přednášel její mistopředseda vp. F. Šeda,
v třetí schůzi vctp. A. Vobejda, redaktor Obnovy a
minnlou ned-li dne 12. května dp. Rud. Vrba o ča
sovém thematě: „Zřizování obilních skladišť.“ Četní
rolníci z místa a z blízkého okolí dostavili se do této
schůze a sledovali s napjatou pozorností slova zku
šeného odborníka. Dp. řečník zmínil ae nejprve o vzniku
a historií slava rolnického v naší vlasti, líčil jebo
postavení v různých dobách a přešel až na dobu pří
tomnou, ve které ocitl se star rolnický působením
zhboubného liberaligmu a záplavou cizího obilí téměř
na mizině. Nemá li tento důležitý stav na dobro vy
mizeti, třeba jest chápati se v čas gáchranných pro
středků. Jedním takovým prostředkem ku povznesení
stavu rolnického jest také zřizování obilních skadišť.

čelem jejich jest, aby se v nich rolnictvo združilo,
aby co možvá nejvýhodněji své výrobky hospodařské
zpenětilo a aby vymítilo onen kšeftář-ký utar, který
jako pijavice esaje krev z rolnictva a krov z obecen
stva kapujícího, který se vsunuje mezi rolnictvo, pro
ducenty a mezi obecenstvo, konsumenty. Avšak jako
každá věc má své světlé a stinné stránky, tak i uvo
dení takových ekladišť v život jest opojeno s mno
bými obtížemi. Obilní dražetva potřebují především
peněz na starbu sýpek a čistících strojů, ona musí
se léž postarati o dostatečný obchodní kapitál. Aby
takováto zdražení rolnictvn prospívala, masí zavlád
noati mezi ním avornoat, důvěra a láska. Velice zá
leží též na tom, aby obilní drožstva měla dobrého a
spolehlivého obchodvedouciho a aby v dozorčí radě
zasedali sami nezištní a poctiví mužové Aby se toho
docílilo; jest třeba rolnictvu nutně i mravního obro
zení. Sebe lepší organisace nic neprospěje, nebude li
rolnictvo pečovati o avé vlastní zašlechtění. Chcemo-li
stav rolnický povznésti a zachrániti, zjednati mu
blahobyt, dáti mu svoboda a práva politická, musfme
ho především obroditi náhožensko-mravně. Ke konci

ji odklidíte anebo . —.„« vřeštěl Vřišťák, kterého
tajné pozoroval z dálky Radsšín a Kolčavský;
stále nedůvěřovali ještě, že by opravdu to nebyl
plamen, který před chvíli viděli. Když zaslechli
Vříštákovo volání, věděli, kdo musí stříkačku od
vézt Dlouho se nerozmýšleli a když u Vřišťáků
shasli, zapřáhli se a za lunné záře táhli mašinu
vzhůru ke kůlně. Hlavy i uši měli smutně schlí
plé s zatím co. plesnivinami jejich čísek po
hrával si sestudenělý, večerní větřík, hluboce
oddychovali. Nemluvili, aby se neprozradili a aby
Trojského koněchytře zpět po tichu na místo dostali,

Bylo by se jim to podařilo, vždyť byli již
na poloviční cestě, ale náhle z putyky Špinkovy
jako když vystřelí, vyvalil se dav opilých rezrutů,
kteří stropilí nad strmácenými bengsty smích a ještě
strašnější hluk, ažto po celé vsi houkulo, Z ulekaných
kmotrů teklo, únavou klopýteli, ale přece nepo
volili a stříkačku šťastně na místo dovlekli. Když
pan Radešín za přítomnosti řídícího, kůlnu za
mykal, pravil: »Ale je to šelma ten děda Min
dourkůl Jest-li pak by to řekl:, pane řídící, že on
to všecko splašil? »Véřím Vám, Radešíne, věřím«
chytrácky odvěti řídící, ale druhý den, když vy
světloval dětem vznik požáru a vykládal o odrazu
světla, při tom odrazil též několik slov za roz
raženou žebličku o pena Radešína, kterého sám
viděl z okna, jak běžel s Kolčavským přímo od
rybníka blásati truchlivou zvěst, že hoří.

Druhý den nemohlo slunéčko pro smích ani
z Kalštýnského vrchu se zvédnouti, tak se mu
april vydařil!

Zapletlo si jen trocbu své zlaté vlásky schválně
do Vháťákova roští a kostrbaté, slaměnné stodoly
a Radešín s Kolčavským byli trop. — Proč byli
včera k slunéčku tak nezdvořilí?

ové přednášky odměnča byl gp- fečník blačným soublasem a potleskom přítomných rolníků.

Zprávy místní a z kraje.
Valná hromada diecésní jednoty

eyrilské v Hradel Králové konánar Adal
bertinu dane 8. květua 1901 po 8. hodině večerní,
Dle jednatelské zprávy čítá jednotačlonů444
loni 219). Přibylo t:dy členů v tomto roce 226.
lenů platících bylo loni 160, lotos však 382, z nich

zakládajících jest 42 (loni 33), skutečných 103 (loni
65), přispívajících 237 (lonl 62). Členů účinkujících
bylo lost 69, letos 62; z nich náleží sboru litargi
ckéma 18 pánů (loni 16) a 32 dam (loni 28) a li
terátskému sboru letos 12 (loni 15) členů. Členové
sboru litargického zpívali při slavných alažbách Bos
ších v kathodrále, odbor literátní měl oa starosti
každodenní ranní slušby Boží v kostelo Panny Marle
a po celý rok zpíval o půl 11 bod. při nedělních a
evátečních mších v kathedrále a mimo to obsteřal 1
ltargický zpěv latinský při zpívaných mších o 6 hod.
ranní učkdy sloužených, jakož i zpívané litanie při
některých elavných odpoledních pobožnostech v ko
stele Panny Marie. Za řízení ředitele jednoty dp.
Orla a za účastí předsedy vdp. dr. Mrštíka zpívali
ctíh, pp. bohoslovcí při svěcení kostelů v Miletíně
(7. října 1890) a v Zaloňově (18. listopada), mimo
to zpívali i při koncertu cyrilském (10. března 1901).
Cyrilské exereicle byly odbývány v Jičíně od 31.
července do 3. srpoa 1900. Exercicil těch účastnilo
se 158 bostů, z nichž bylo z hradecké diecése 139,
s pražské 11, z litoměřické 4, z budějovické 1,
z brněnské 2 a x olomoucké 1; mezi účastníky bylo
44 kněží, 40 učite'ů a ředitelů kůra, 27 příslašníků
jiných stavů a dam 47. Večerní zábavy při exerciciích
těšily ae veliké účasti a oblibě. Dne 10. března 1901
pořádala naše jeduota veliký koncert za účasti pě
veckého sboru studujících c. k. reálky, koncertní
pěvkyně paní Jančové, p. t. blatáckého guartetta,
pěveckého sbora pánů bohoslovců, úplné kapely c. a
k, pěš. pl. č. 42, a chovanek zdejšího pensionátu
ctih. školských sester, takže všech účinkujících bylo
250. Velikolený úspěch koncertu jest dosud v živé
paměti. Hudebnin přibylo leloa v cené 155 K. 21 h.
Mimo četné uové členy měla jednota i štědré do
brodiacv: Ndp. biskup, jako jiná léta darovat opětně
značný obnos 20 K. a svolil, blabosklonně, by páni
boboslovci při koncertu účinkovali, nejd. biskupská
konsistoř ochotně odporačila návštěva cyr. exercicií
v Ordinariátních listech, sl. městská rada propůjčila
jeduotě pro koncert bezplatné městské Klicperovo
divadlo a velkodušně přidala otop a světlo, p. c. a
k. plukovník Klarner ochotně evolil, by c. a k. vo
jenská hudba pluku č. 42. zdarma při koncertu účin
kovala, p. c. a k. vojenský kapelník V, Riepl nejen
že padjal se namahavého nacvičení orchestru a or
cbestrálních skladeb, ale i případný hodební průvod
pro Křížkovského vánoční zpěvy ochotně napsal. Též
dp. vicerektor Orel mimo všecky nezměrné práce se
atudováním a řízením skladeb spojené zharmonisoval
písně pro p. t. blatácké guartotto. Firma Lhotova
zapůjčila ke koncertu harmonium a klavír, O zdur
cyr. exercicií v Jičíné nevšední zásluhu měli pan ře
ditel kůru Jirásek a starší kaplan dp. Vomočil, a li
targickým sborem jičínské farní jednoty cyrilaké,
jakož i pánové kteří obětavně konali tam odborné
přednášky. Vys. dp. pap. praelát Klein, ač již za
kládajícím členem jednoty jest, opětné daroval 30
koran a vsdp, kone. rada a vikář Střebský podobné
opět přispěl obnosem 20 K. Mimo to darovalo 13
dobrodinců menší obnosy, Všem těmto spanilomysl
vým příznivcůmjednota vzdává vroucí dík. Zpráva
pokladní vykazuje následojící data: Zůstatek za
eprávaí rok 1899-—-1900 obnášel 755 K. 44b,
nový příjem byl 1144 K. 30 b., takže úbraný příjem
za rok 1900—1901 obnášel 1899 K. 74 b. Vydání
obnášelo 649 K. 23., takže hotovost pokladní na
konci správního roku posledního činí 1250 K. 51. h.
Proti lonskému správnímu roku, v němž vykázán zů=
statek 755 K. 44 h., přibylo tedy 495 K. 7 b. Při
volbách za místopředsedu zvolena na místě odsatěho
vavšíbo se do Pardobic professora p. Krčmaře pan
c. k foanční rada dr, Šimek. Dlo stanov vylosovaný
p. pokladník knibkopec B. E. Tolman opětně zvoleu,
místo p. V. Jenšovského, jenž opětnévolby sobě
nepřál, za člena výboru zvolen p. J. B. Holzbach,
majitel domu a závodu medovým chlebem, vesměs
2 Hradce Králové, Jednota zamyšlí letošního roku
uspořádati třídenní exercicie cyrilské v Německém
Brodě jednodenní v Dašicích, Opočně, Chocni a
Polné. Kéž exercicie ty přispějí k dalšíma rozvojí
myšlenky eyrilské!

O spora Králohradecké obce s prá
vovárečním měšťanstvem v příčině vody pivovaru do
dávané sděluje se nám z krahů obecenstva: „Jak
snámo, spotřebuje se v pivovaře ročně 32,000 m* vody,
což tvoří eamu 1900 zl. Obec má evůj reservoir ve
věži, jejíž kuihovním vlastníkem jest právovářeční
měšťanstvo, avšak obec jest za to povinna věš v do
bróm stava adržovatí a voda zdarma pivovaru do
dávati. Kdyby obec platila z věže nájem, obnášel by
asi přes 200 al. kdežto právováreční měšťanstvo by
bylo nuceno města nejméně 1900 zl. odváděti. Tím
Ovšem obec celou řadu let o slušnou sumu ročně
přišla — ač dlouho ae již vleče spor o to, zdali vůbec
věd patří právovárečníků m noboťvěžta patří
vala obci. Nechceme nikterak otom psáti aáhodlouhou
úvahu anobo předpovídati jak spor skončí, ale jedno



máme na zřeteli, co se týká totiš nás poplatníků.
My nejsme majiteli domů, nejeme právovárečníky ale
jako maloživnostnící musíme si vše draze zaplatit —
a besky mlčet, Ném se nesloví ničeho. A kdo poměry
v Hradci zná, kdo ví ku př. jak drahé jsou byty s
tivotní potřeby,ten sajísté úzná, že se nalezne asi
sřídka které město v Čechách, které by proslalo
takovou drahotou jako Hradec. A tu naskytá se otáska,
co bude dál, jestli snad obec, jak se všeobecně před
povídá, spor vyhraje, a jeatli pivovar bude nucen ma
vodu platit. Jak to již u mnohých sávodů toho druhu
bývá, že když ne zvýší výloby, zdraží ee i výrobky.
A kdyby i pivovar pak míni podobným způsobem
větší avé vydání uhraditi — jek 8e již v městě pro
slýchá — odnesli bychom následky sporu jenom my,
kteří jaké takž musíme s drahými poměry zápnsiti.
Jak by pak k tomu přišly ty chudé vratvy lidu, zvláště
dělnictvo, řemeslnictvo, vojsko atd. aby se snad pivo
rase zdražilo. Na drahotu piva hradeckého naříká se
již dnes. V jiných městech východních Čech jest cena
1 hl. obyčejně 7 zl. 60 kr. a jak jsme ze přesvědčili,
a o tom jest všeobecný úsudek), če jest pivo z ně
terých těch pivovarů ještě lepší jakosti neš pivo

Hradecké. V Hradci ale stojí 1 hl.8 zl. 40 kr.
tedy hned o 80 kr. více neš jinde. Mime toho obnáší

ivní krejcar z 1 hl. 1 zl. 76 kr. Kdyby tedy,
jak jič někteří páni ee vyslovili, piro se mělo ještě
sdrašiti, mohlo by se snadno státi, de by ta osvědčené
přízeň Hradeckého obyvatelstva k domácímu závodu
Jaksi utucbla, jelikož by mnozí byli naceni kapovati
pivo jiné, lacinější. A tím by si náš pivovar jistě ne
posloužil. A dejme tomu, že by snad páni právová
rečníci se rozhodli aby 8e žetřilo materiálem a tím
hodnota piva klesla. I tento prostředek by ee špatně
osvědčil, a trpké následky pocítil by jenom náš pivovar
sám. K tomu dlužno na váhu vzít i ta okolnost, že
jistá společnost, která jest o poměrech zdejších infor
mována má v úmyslu buď zde, neb v bezprostřední
blízkosti postaviti pivovar nový který by zajisté na
šemu domácímu podníku zasadil blubokou ránu. Kdyby
tedy naši právováreční měšťané zamýšleli učiniti ně
jakou změnu na úkor konsamentů, bylo by to vítaným
prostředkem pivovaru novému, který by tím si exi
stenci moh] zabezpečití. Upozorňujeme tudíš na tyto
okolnosti dokud ještě čas, jak nám to povinnost velí.“

V obecní zastavármě v Hradci Králové
bylo během minulého roku půjčeno na zástavy 266069
K. Jmění zastavárny obnáší 95988 K 18 hb.

Ve výboru zemské jodmoty řemesl.a
živnost. společenstev pro království České nanešeno

řádati v Hradci Králové krajinský sjezd řemoslnictva,
kdež by ae i zároveň valná hromada zemské jednoty
odbývala.

Sbírka. Při večírku c. a k. reservních pod
důstojníků v Adalbertinum minulého týdne pořádaném
učiněná sbírka na Ústřední Matici Školskou, která vy
nesla 4 zl.

marti. V Holohlavech zemřel d.e 13. t. m.
vldp. Alois Nývlt, konsistorní rada a assesor, bisk.
vikář em., majitel zlatého záslažního kříže « koranou,
a děkan Holohlavský ve stáří 81 let. Pohřeb konal se
dne 15. t. m. za veliké účasti duchovenstva a lidu
místního i okolního. Bylť vldp. děkan pravým otcem
všech svých farníků a upřímnou, ryzou svoji pova
hou a obětavost naklonil si srdce všech. — R.i p.

martí. Dne 13. t. m. zemřela v Hradci Král.
pí. Anna Fialová, měšťanka zdejší ve staří 83 let.

Před poretom v Katné Hořeojaonzen byl
těchto dnů tulák Josel Pejřímovský k amrti provazem,
jelikož zavraždil svon milenku 18letou Božena Mál
kovou z Klokočova,

Krapobití steré se dne 11. t. m. strhlo
učinilo v některých krajinách mnoho škod na poli.
Tak zvláště z Kyšperka, z Dol. Dobrouče, Ústí n. 0.,
Třebechovic, Tyniště atd. přicházejí zprávy o značných
škodách, pradkým krupobitím způsobených.

Slavnost dokončení stavby notevření
celého průmyslového musea císaře a krále FrantiškaJosefa I. pro východní Čechy v Ohradimi, konati se
bude v neděli dne 19. května t. m.

Neštěstí v rodině. z Litomyšlese nám
oznamuje: Na začátku letošního roku zemřel v Haliči

majitel velkostatku pan Jan Černý,rodák vysoko
mýteký. Manželka jeho pocházíz Litomyšle a byla
také mrtvola pana Černého do Litomyšle převezena a
zde pohřbena. Náhlá smrt pana Černého a okolnosti
P ní souvisící účinkovaly na vakra jeho, panaJosefa
Stránského, váženého méšťana litomyšlekého, tou mě
rou, že nešílel a musil býti dopraven do ústavu pro
choromyslné. Tyto dny přihodilo ae nové neštěstí
v téže rodině. Tchán p. Stránského a P- Černého, 90
letý kmet p. Gasta, starý měšťan, ubíraje se na ranní
mši sv. do špitálského kostelička, aklourl na prahu
tak nešťastně, že upadl a vyrazil si oko. Neštěstí nechodí po horách.

Besignace. Vidp.farář J, Seidl z Černilova
vzdal se těchto dnů předsednictví vodního družstva,
kteroužto fankci jiš po několik let a obdivuhodnou

píli a vytrvalostí zastával, Vodní družstvo nerado při
jalo zeignaci svého p. předsedy a vyslovilo muza
všechny úmornépráce, které již ve prospěch jeho podnik! zasloužený dík,

Hospodářská jedmeta pro Dohalicea
okolí konati bude valnou schůzi v neděli dne 19. t.
m. o 2 hod. odp. v hostinci p. Jana Krejčího na Dohaličkách.

Blašenou chvilku
tiskař Popelka v Jaroměři, Dle posledního čísla jeho
„Polabana“ se dovídáme, de se vyskytla jedna milo
ordná duše, která — avětě žasni, chválila ineorování
v „Polabann“! A on, p. Popelka to sám slyšel! Jaká
to řídká událost! Proto honem a tím joště za tepla
do lista, aby ai mohl p. Popelka na ta řídkou, bla
ženou chvilku pořád vspomínat. Ovšem, kdo ví, kdy

„90 zase takorá milosrdná duše vyskytne!
Professor Masaryk — kovářemt

Z krahů obecenstva Hradce Králové se nám omna
muje: „Kdyš tak slyšíme o snahách p. prof. Masa
ryka, který chce české politice udávat tón, tu vspo

satil onehdy p. knih

mínáme si kdyš svého časup. prof. Masaryk u nás
na „Střelnici“přednášels tvrdi, de jeho otec byl
kovářem — a še i onsámae kovářství učil.
— Tak to alespoň ten pán sám osobě řekl — a proto
podivně na nás působila v novinách správa, kdyš
ten samý pán v nejnovější době tvrdil, še jeho oteo
byl panským úředníkem!“ Tento projev Hradeckého
obevonstva nveřejňujem bez poznámky.

Mravní zvrhlesé. Na trati meziChradimi
a Slatiňany přistíšena byla v neděli jedna
dáma, která sama dlela v démekém coupé, kterak
nošíkem vyřezávala na atěně vozu oplslé obrázky a
hnasná slova. — Případ tento ovšem neníojedinělým,
ale „ilustrace“ podobného drahu obyčejně tvoří spu
stlíci a uličníci; že by se však dáma k tomupro
půjčila, to přec mnohému asi známo není. — Mravní
zvrhlost se opravdu jeví způsobem úžasným. Podí
vejme se jen do těch železničních vorů, kolik tako
vých obrázků tam najdete, popatřme do pisoirů, svláště
na železničních atanicích, kolik hanebných vět, bnu
spých kreseb tem spatříte! A nikdo se 0 tonestará,
aby podobné kresby se uabílily, tak jako by to jiš
býti muselo. Tento zlořád již jaksi zdomácněl, že
mkdo ani na odstranění nepomýšlí. Ale i v restanra
cích, kam chodí intelligence ahledáváme v záchodech
podobné kresby, což jasně svědčí o mravní svrhlosti
nejen v krazích nízkých, ale i mezi intelligenty. Pro
příklad bychom ani nemuaili daleko jíti. — Leckde
v těch písoirech jsou také načmárány věty, jimiš ne
surově uráží náboženatrí, rouhavó výroky o Panně
Marii atd. To již jaksi vede na stopa pachatelů, aspoň
jakým kra hům náležejí.Ato se všetrpí, o odatranóní
takových nápisů a „ilustrací“ se nikdo nestará. Po
něvadž to jest veřejným pohoršením, měly by se
volané krahy o to starati a nařizovati, aby podobné
neplechy vždy se odstranily.

Požár vypukl v neděli, kolem 9 bod, večer
v usedlosti rolníka p. J. Kuřátka na Slezském Před
městí. V malé chvilce atrávil zhoubný živel obydlí,
kůlnu a stáje.

Knihovna moderní dámy. VVys.Mýta
se nám píše: Jistá, v krazích zdejších dobře známá
dáma, která se považaje za velice učenou a „moderní“
byla v neděli v inteligentní apolečnosti tázána, jské
knihy zvláště čte. Odpověděla: „Nejlepším naklada
telem, kterého uznávám jest Šolo v Telči, Od něho
kupuji všechny krásné knihy, které velice baví“, A
které jsou to?“ ptal 8e jistý pán. — Dáma udělala
vážný obličej a odpověděla: „Čaroděj Bosko“, „Spo
lehlivý průvodce pro dámy i pány“, „Kouzelník“,
„Květomlava lásky a přátelství“, „Láska, její vznik,
vývin a cíl“, „Listonoš milujících“, „Malá květomlu
va“, „Gratulant“, , Veselýspolečník“, „Tajemník lásk .,
„Bádce milenců“ atd. „Toť opravdu velice „vadělé:
vací* četba“ prohodil pán — alo není známo jestli
„moderní“ dáma mu správně porozuměla,

0 důležitosti přednášek píše se nám
s venkova: Máme, žel Bohu, i v těch tak zvaných
uvědomělých osadách ještě velký počet lidí neuvě
domělých, kteří ještě ani tu nejjednodněší národní
abeceda neznají. Mnoho těch, kteří ani neví, co jest
naše Ústřední Matička, kteří ani nečiní rosdílu mezi
přítelem a odpůrcem. Příčina leží hlavně v tom, že
takoví lidé ničeho nečtou, o pokrok duševní se pranic
nestarají. Mnový ví snad podrobně, kdy Navrátilův
Honzík si učinil známost s Kateřinou Ondráčkovou,
neví ale ani nejhlavnější části českého dějepiau.
Mnobá vf na jeden heléř, co dale paní Křepelková
od ašití avých datů, ale neví o lidech o národ neb
umění, vědu a průmysl zasloužilých. Ovšem tu švihne
některá jazýčkem, 8e to poulednější si přece pamato
vat nemusí, ale to prvnější jest drahu takpodříze
nébu, že to nemá toho nejmenšího vlivu nadějiny
naší obce, tím móně na otáčení ze země kolem slunce,
Vedle novin a knib, které nás nad tu všednostpo
vznášeti mají, jsou bez odpora přednášky Živé slovo
přednesené v pravou dobu působí často zázračně,

Vedle novin hýbou přednášky světem a jest na nás,bychom navštěvovali ony, o niché víme, že nám
půjdou k dubu.

Musica sacra. Při pontifikálníměiav.,kte
rou v neminářském chrámu Páně o sv. Janu obětoval
J. M. ndp. generální vikář Dr. Al. Frýdek, přednesli
bohoslovci Wittovučtyřhlasnon měi a, Franciaci, a
proměnlivé části chorálně; k offertoriu vlastníma při
dáno „Non duplices“ od Witta,

Zvláštní „prereetví“ bylopronesonov neděli v jednom hostinci pardubickém. istý starý pán
pravil: „Rostou-li již zéhy hříbky, bude ten ro hojnost — táborů lida“,

Na stavbu kostela v Jemikovicích
dobrotivě přispěli: (Pokračování). Obec V soký
Újesd: Dp.farář Štípek 6 K., p. Větvička J.1 K.
00 h., p. MakulaJ. 1 K.40 h, Po t K. pp.: Volf
Fr., Příhoda, Makule J., Kašpar J., Šimera V.— Po
60 h. pp.: Kupka V., Řehák, J., Olenášek Fr., Je
dlička V. — Po 40 b.: p. Čtvrtečka J., pí.Černá A.,

. Havel J. — Po 20 h.: p. Novák + — Obec
odol: p. Horák V. 1 K. 60 h,, p. Koucký V. 60 h.,

p. Havel V. 60 h., p. Hedričák 40 h. — Obec Mi
trov: p. Hroch J. 8 K., p. Zilvar J, 2 K. pí. Bure
šová Fr. 1 K., p. Kryštof J.1 K. — Obec Po
lánka: pan V. Zákravský 6 K., p. Ježek J. 3 K.,

. Lukášek V. 2 K., p. Mervart V. 3 K., p.Mládek
.«8 K., p. Jelen Jan 1 K. 30., p. Lukášek J. 1 K,

p. Herzán J. 1 K., p. Fojtek A. 1 K., pí. Pavlíková

A. 00h, PP Bale V. 60 h.,Kupka J. 60 b., Kašpar
J. 40 h., Pumr 40 hb., J. Kupka 40 h,, Kánaký Jos.
50 h., Kánský J. 30 h., Blašina 30 h. (Pokračování).
Za všechny milodary upřímné díky vzdává a u další

příspěvky prosí Ferd. Hanousek, děkan v Třebechovlefob.

O spolkové činnosti sdělnjese nám s
jednoho voakovského města: „Unás jest lid dobrý,
jádro jest zdravé, podvratné snahy odpůrců náboženství
zde nenalézají ohlasu. Náš spolekby mohl býti sil
ným a činnost veliká. Ovšem kdyby nebyly okolnosti,
které tomu brání. Uspořádáme přednášku. Přijdou
hosté — a členové zůstanou s větší části doma.Inu,
není také divu. Jsou sde i knědí, kteří po celý rok

© spolek ani nezavadí. A mnozí členové se také do
mulva 1, do nemusejí nastrkovat záda všelijským no
vinářským jízlívcům, kterým jest katol. apolek trnem
v očích. Uepořádáme divadlo. Tu ss nám hned ajeví

nesvornost na celé čáře. Zvláště v tom vypikají nadedámy. Titulní, pěknou úlohu chce každá. Úlobu pod
řízenou nechce žádná se žádnou cenu hrát, Také v
tom roshoduje, jaký která má míti kostým. Vystou
pit na jeviště jako stařena a berličkon neb jako chudá
venkoranka, to ae žádné nechce, byť | celý kus byl
sebekránnější. — Chtěli jeme aspořádat symfonický
koncert. Ale kde pak! Jsou mnosí výborní hudebníci
— jenže mají jedinou vadu — totiž nezdravé vědomí
své virtaosity, fixní idea svého volikášství, Takový
hudebník při vyzvání, aby účinkoval v orchestra nva
žuje: Já mámbráti v orchestru — s jinými, kde není
sola, kde nemohu okázati svou technika, avůj vfelý
přednes a svoje umělecké nadání? A kdyá ptáte se
ho na rozhodné sloro, bude-li účinkovrati — čili nio
— odřekne. Ve drahé fadě sestavení se symfonického
orchestru — stojí na sávadu naše maloměstské ka
atovnictví. Mnozí výborní hudebníci hráli by velmi
rádi, jen kdyby spoluhráči jejich byli stejného vzdě
lání a rovného společenského postavení. Toť opět ne
možno. Kdyby všickni si toho byli dabře vědomi, že
mají pracovati pro věc a ne proowoby, byly by všechny
překážky odatraněny. „Kdonení schopen oběti, ten
úcty hoden není“spíval Hálek a měl pravda. Pravé
přesvědčení, svornost a obětavost, toť jsou hlavní
sloupy každého spolku a zvláště tyto vlastaosti mají
se každému členu větěpovati“. Ureřejhujem bes po
známky.

Veřejné pohoršemí. S probouzejícímse
jarem nastává také v každé téměř osadě činnost ko
lotočů, různých cirků, zvěřinců atd. Kde se alaví
pouť, jistě tem nalezneš několik plátěných boud, na
nichž jsou vymalovány hrůzostrašné obrazy v kříkla

výeh barvách. Ale uvidíte také na plakátech těchrůzných cfrků a menagerií že nic nevypadlo přima
lování jich tak skoupě, jako ať hořejšek či dolejšek
oděvů všelijských těch krasojezdkyň a krotitelek. Mlá
dež i lid dospělý a dychtivosti ae dívá na ty obrazy
— s nechce se od nich ani odtrhnouti. — Snad i ne
zkušenému člověku napadne, že takový způsob malby
k umravnění mládeže i dorostu jistě nepůsobí — ba,
že mají často zhoubný vliv na nezkušené. Nedávný
případ v Dubicích, kde při muzice o pouti zranil je
den mladík svoji milenka nožem — a pak před au
dem doznal, že ge příliš zadíval na obraz před pano
rámou a že to chtěl nápodobit, nás již jasné přesvěd
čuje, če obrazy takového druhu jsou pohoršením, oje
hož odstranění by se měly kruhy povolané starati.

Zkonšky způsobilosti učitelské v
Hradci Králové. V obdobíkvětnovémpro školy
obecné bylo uznáno způsobilými 19 kandidátů a ken
didátek prostě, 2 s vyznamenáním a 7 ©jazyka ně
meckého. Pro školy měšťanské přísonsena způsobilost
9 kand. prostě, 3 a vyznamenáním a 11 z jas. ně
meckého. Z jaz. francouzského uznány způsobilými
2 kand., z náboženství 1 a s hospodářství 3. Repro

porání 3 kand. pro školy měšťanské a 1 z jazyka německého.

Pomník Erbemův. Z Miletína se nám
píše: Družstvo pro postavení důstojného pomníku
pěvci „Kytice“, našemu nejnárodnějšímu básníku K.
J. Erbenovi v Miletíně blíží se k touženému cíli.
Již dne 28. Července t. r. ustanovena slavnost od
balení pomalku, jež provádí pan J. Říha, sochař na
Smíchově a jenž dle posudku odborných krabů jest
dílem umělecky dokonalým. Přípravy ku slavnosti
této, která má býti slavnosti vřenárodní, jsou již
v plném proudu a výbor drožetva vědom si významu
slavnosti té stará se, aby skntečně také den ten vý
rasu svého plně došel. K tisícerým květům, jimiž
příroda odívá nyní dítky ové, vážeme nádherné a
nevadnoucí květy „Kytice Erbenovy“, posýlajíce Je
věude i tam, kam libá vůně jicb spad ještě nezava
nula. Ty nechť mluví za nás a zvěstají všema lidu
československému, že blícká jest doba, kdy budeme
moc! sbudovati slavnému básníkovi „Kyticl vděků“,
V den ten zavljtož každý v rodné město básníkovo
do Miletína, a proměňmož den ten v den ovátku rdě
čného lidu českoslovanského.

Z Hořle. (Náš kostel.) — První ozdobouobce
jest dojista chrám Páně. MěstoHořice má dům
Boží jistě krásný ; stavělť jej znamenitý ataritel ns r.
1740, Kilian Vinzenhofer, mistr v renaissanci,
od něhoš mnohé jiné stavby v Prase pocházejí, jako

chrám sv. Mikuláše na Starém Městě Pražekém(erníkostel rnuký), ev. Jana na Skalcea mu. j. Kostel Ho
tický mocně působí na každého, kdo do něho vkroší,
svým vkasem, ošlechtilým slohem (tvar kříže) a svou
souladností. Posledně poněkud opraven byl již roku
1659., a byl to mladší kaplan zdejší,P. Al. Effen
berger, který se ho ujel, as půltřetího tisíce vy
prosil a jek takž jej opraviti a s částí i vymalovati
dal. Od těch dob nestalo so nic; jen jedenkráte byl
vybílen. I stál ta za posledních dob v takovém stavu,
že jsme se v daši styděli, vidouce, jak všade ve vů
kolí chrámy se krášlí a ozdobají. I neuetali jsme pro
siti a důrazně k tomu poukarovati, jak velice potřebí
jest i chrámu Hořického ae ujati a opravu jeho pro
vésti, Ta povolilo místodržitelství pražské a ©. k.
správa státních lesů a statků ve Vídnipůlšeste tí
síce slatých (rozpočet byl na 7500 sl.); ostatní
přidal boneficinta dobrodinci. Toto uveřejňujemeproto,
abychom dobrodincům i veřejně poděkovali a jiných

porsbadili aby příklada jejich následovali, neboťrásný chrám jest dojísta nejkrásnější ozdobou oboe.
Značnější dary k ozdubě chrámu jsou: al. sáložna
Hořická 100 al., Dr. Karel Rami, rodák Hořický 25
sl., + Dr, Eag. Levit 10 sl., MUDr. Jos, Sommer, advo
kát 10 sl., p. MUDr. Alois Tomsa, purkmistr 6 sl.,
p. JUDr. Jos. Kovář, advokát 8 sl., p.JUDr. Růžek,
o. k. notář v Bovní 5 aj., p. JUDr. Pára,advokát 5
al., sl. spořitelna Hořická 26 ul., cakrovar Bašnický
p. Můller) 20zl., ostatní pak dobrodincové, kteří ure
jaění býti nechtějí, úhrnem 153 al, 88 kr., coš vše

dohromady činí 388 zl. 86 kr. Hořický chrám Páně



nyní krásně a vkusně ozdoben jest a slouží ku cti
celé obcí. Malby figurální provedlsnámý Novobyd
dovský malíř,pen Ladvík Nejedlý, osdobné pak
malování p. Hudolf Tomášek, malíř bytem nyní
v Hradci Král. vedle bisk. residence; práce ty zásln
bují pochvaly. Zaplsť Pán Bůb každému, kdo jakýmkoli
způsobem k tomu přispěl, de svatyně naše, která
takové opravy zasluhovala, tak vkusně upravena jest.

Ve Stříševě ve farnosti Bopotské pořádal
okresní bosp epolek Chotébořeky veřejnou achůsi dne
19. května. Schůze byla četně navětívena rolníky z
místa a okolí. Pan správce velkostatku z Nové Vai
Jirsík přednášel ze svých skušeností o mrvení umě

lými hnojivy a p. farář Vlček 0 naléhavých potřebáchnárohospodářských. Přítomen byl též delegát rady se
mědělské p. Nevole a všechno učítelstvo z místai
okolí. Jen takových schůzí více.

Ze Dvora Králové m. L. Městskéza
stupiteletvo zdejší usneslo se ve schůzi své, dne 9.
května konané, vyslovili ndp. našemu vrchníma pa
stýři Eduardu Brynychovi blahopřání k jeho ssslou
ženému vyznamenání, jehož se mu dostalo od sv.
Otce za vynikající sásluhy a neúnavnou jeho činnost.
Blahopřejný telegram byl tébož dne p. biskupovi
saslén do Kutné Hory,kde meškal při generální ví
sítaci. — Jako v Hradci Králové má město spor 0
vodu a právovárečním měšťanstvem, tak i městu zdej
šímu vznikl spor s Frant. Klazarem at. majetníkem
pivovara, jeně před 30 roky jej koupil od obce; žaluje
nyní obec pro sračení jeho práve na vodu z měst
ského vodovodu jenž již r. 1817 eřízen byl pro město.
Následkem podané žaloby koná se první stání dne
28. května u c. k. krajského soudu ve Dvoře Král.

Z Petrovic m Úestíma. Nesapomenatel
ným bude nám den 2. května, kdy ndp. biskup Ed.
Jan Nep. Brynyob uděloval ve zdejší osadě sv, bi
řmování. Urítání bylo na naše poměry skvělé, průběh
celé olavnosti krásný. Již časně z rána procházela
hudba naší dědinou osnamujíc, že slavnostní den
nastal. Veliká četa statečných jezdců jela až daleko
sa hranice osady vstříc. Jeho Milost uvítal nejdříve
o. a k. lesní správce p. Jiří Hosaenspěknou promla
vou, a přednesl zdařile ovítací řeč vůdoe banderla
pan Josef Petrásek z Kasanic. Mezitím eořadily 60
školní dítky a veliký počet osadníků ua silnici blíže
Potrovio. Vělckni toužebně bleděli ku křížku na ná

vrší, žádostivi jsonce co nejdříve viděti svého arcipa
stýře. Konečně zahřměly rány s hmoždířů na znamení,
že vznešený host se blíží, a jiš bylo viděti kočáry 8
řadu jezdců tryekem a návrší ojiždějících; a za ma
ličkou chvíli již zastavil kočár před školní mládeží,
jménem jejíš odp. biskupa ovítala dceruška paua ří
dícího učitele Olga Nováková. Potom pak pan řídící
učitel Adolf Novák pronesl jménem sboru učitelského
krásný pozdřav. Na to jeme šli v průvodu až ku
první bráně postavené před farou, kde rozestaveny
byly sbory hasičské pod velením pana Sourkaze
Zderadin. Jménem obcí přifařených přivítal J. B. M.
pan Václav Potrásek, starosta z Kasanic, příležitostní
básní pěkně přednesenou, a konečně oslovil J. B. M.
místní farář dp. K. Vimr. Posvátné obřady vykonány
za vsorného pořádku. Nejvíce nás dojímalo kázaní
arcipastýře našeho a jeho laskavost, e jekou při
skoušce z náboženství jednal s dětmi, kteréž 8 ra
dostl a bez bázně na ndp, biskupa hleděly a až
k němo se tlačily. Odpoledne pak poděkoval člen
obecního zastupitelstva pan Fr. Petrásek z Petrovic
J. B. M., kterýž pak provázen banderiem odjel do
Čestína druhou bránou, na níž skvěl se nápis: „Kníže
pokoje, žehnej náml“ Na první bráně byla slova:
„Láska Tě k nám vede, láska Tě vítá!" Svon první

. něvětěvon u nás ziskal sl náš velepastýř lásko 8
úcta všech, a těšíme se, že brey k nám saso zavítá
posvětit nám nový kostel, kterýž, jak donfáme, štědrostí
J. V. nejjaanějšího a nejmilostivějšího patrona za ne
dlonho se počne stavěti, Bám ndp. biskup přislíbil,
že bude svojí přímlavou podporovati žádost za tou
příčinou k Jeho VeliČenstvu podanou.

Z Čestína u Kutné Hery. Dne3. t. m.
odpoledne zavítal na svých visitačních cestách nejd.
pan biskup také do našeho městečka, aby požehnal
nám a posilnil ovečky své ve víře sv. katolické. Ko
lem páté hodiny, kdy opouštěl fara Petrovickou, strhl
ee prudký dešť, alo to nevadilo nic našemu zbožnému
lida, aby neukázal láska k vynikajícímu bojovníka
za prarda Kristovu a v dešti v zástapech očekával
ve vsorném pořádku ndp. biskupa. J. M.ndp. biskup
doprovázen vsdp. kanovníkem Th, Dr. Soukupem, vldp.
Th. Dr. Novotným, bisk. ceremonářem, vldp. vikářem
ledečským uvítán a doprovoděn četným barderiem,
abory hasičskými s Čestína, Úenovica Hodkova, za
staviv se u slávobrány, uvítán byl panem starostou.
Na to oslovil J. B. M. krásnon a srdečnou řečí pan
Ant. Kante, měšťan zdejší a pak šel ndp. biskup pro
vázen spolky a špalírem, jejž tvořila školní saládež
ku faře. Na cestě přivítán byl p. řídícím z Čestína a
z Hodkora s konečně vešel do krásně ozdobeného
farního domu. Zde sa přítomnosti četného duchoren
atva, c. k. úřednictva, c. k. lesní správy v čele s pa
tronátním komisařem uvítán byl J. B. M. šákyní [v
třídy Jindřiškou Birnbaumovou, dcerou zdejšího čet
piokého str mistra a místním dp. farářem Heřmenem
Haasorem, který v nadšené řeči své poukásal k tomu,
de „Čestín“ klade sobě ra „Čest“ avltati tak ne
ohbrošeného hajitele olrhve Páně s rozvedl smysl slov
nepsaných na bráně: „Požehnanýjenš se... “ Ndp.

biskup vřelými slovypoděkova: a po kratinkémod:deobu ubíral se průvod s fary do avatyně sasvěcené
av. Petru a Pavlu, kde J. B. M. překvapen byl sborem spě
váků s pěrkyň přednesenou plení: Eccesacerdos megnus
Potom vystoupil ndp. biskap na kazetelnu a ve známé
své výmlavnosti v přesvědčivé řeči vyložil účel svého
příjezdu, promluvil o ev. Petra a Pavlu a vóinov si
2 soch na hlavním oltáři av. Václava a sv. Jana Nep.
vylíčil ve vlastenecké řečí vznelený výsaam těchto
sw. patronů naší milé vlasti české; vykonav pak mo

dlitby sa zemřelé, skončil pobožnost přípravnou. Ráno
v sa hlaholu svonů a dunění ran se hr
ubíral se ndp. biskup do chrámu Páně, aby udílel
orátost sv. biřmování. Při zkoušce dítek mluvě o cír
kví, velmi vhodně smínil se o falešných peněsích a
dobrých chtěje poukázatine církve falešné a na je
dinou pravou. Potom udílel ndp. biskup svátost av.
bifmování a elavnost zakončila písní „Te Deum.“
V sobotu ráno nastala doba loučení. J. M. ndp. Ve

Jopaatýře oslovil nedřív místní dp. farář a prosil, abyJ. B. M.nezapomněl na věrné dítky obce čestínskéa
po uděleném požehnání vyslechl J. B. M. ještě ardeč
non řeč p. řídícího učitele a p. Jana Petráske, rol
níka z Čenovio; — rozloučil ee tak a námi, aby na
svých apoštolských cestách dále pokračoval. Nesma
zatelný dojem učinila řeč ndp. biskupa, kterou pro
mlovil na přivítanou, v níž ukázal znova své vlaate
necké smýšlení; všichni s nadšením vypravají si 0
tom milém bískapu Brynychovi, na něhož vzpomínají
mladí i staří, na něhož vzpomínají děti, nemohouce
Sapomenouti ns láskyplné se k nim chování hosta
tak převzácného. Všichni z hloubi srdce avého přejí

a denně při májové Bobo vzpomínají v modlitbách, aby dobrotivý Bůhna dlouhá ještě léta zacho
val nám dobrotivého Otce a nepřekonatelného hájitele
práv církve a vlasti.

Z Konárovle u Kolína. Den 10. května
t. r. zůstane v milé npomínce všem osadníkům našim.
Jebo Biskupská Milost ndp bískap Edvard Jan Nep.
Brynych zavítal k nám aby udílel svátost av. biřmo
vání. Dlouho připravovali jsme se na ten den, aby
chom ve srém středu uvítati mobli tak horlivého bo

jovníke aa pravdu Boží a vlastence na slovo vzatého.malé naši vesničce na písčitém pobřeží Labském
shromáždili se obyvatelé i z obcí mimo farnost
lešících s Kolína i Labské Týnice v počtu největším
s = těch mnohých tváří usteralých a vráskami
sbrázděných aříti bylo radostné očekávání. Jeho B.
Milost uvítán byl sa přifařenou obec Třídvorskou
četou banderia, vedeného starostou místní obce p.
Kudečkou, jenž první nejdůstojnějšího Pastýře ar
dečně uvítal. Když pak kočáry s nejdůst. panem
biskapem, vidp. vikářem, arciděkanem Vorlíčkem,
z Hory Kutné a úředníky pstron. úřadu Kutno
horského přijely, provázeny banderiem ku dvorů
„Labuť“ v Konárovicích, kdež postavena byla pěkná
brána ověnčená svěší zelení, okrášlená prapory A ná
pisem „Vítejte nám“ —pozdraven nejdůstojnější host
starostou obce Velstoveké p. Rajským, a obce Tří
dvorské p. Kuklou, hasičakými abory, místními škol
ními radami všech tří obcí přifařených a přečetným
obecenstvem. Na to ubíral so průvod za zvuku hudby
osvědčené kapely p. Kmocha z Kolína, do osady.
Chudé příbytky zdejších osadníků byly ověnčeny a
prapory ozdobeny, neboť lid náš vynasnačil se, aby
co nejdůstojnější oslavy dostalo se.tak vzácnému
hosti. Věra, až slzy zalenkly ee v očích pánů prů
rodců nejd. pana biskupa, když spatřili v malinkých
okénkách nepatrných baráčků rozžaté svíce v lampi
onech — patrnou to snahu uápodobiti skvělá uvítání
ve velkých městech — jimiž ne jevo dává se od
danost a úcta mužům nad jiné zaslonšilým. Blíže
zámku u druhé brány na níž ekvěl se nápis: „Ejhle
velekněz přichází“ uvítán byl Jeho Milost nd. vele
pastýř domácím farářem dp. Čenským,jenž ve vzletné
latinské řeči projevil oddanost a lásku svých oveček
ku vrchnímu Paetýři apoštolskému, na kteroužto
řeč odpověděl nejdůst. pan vieitator také jazykem
latinským velmi přívětivě. K latinskému uvítání při
dražil domácí dp. farář české uvítání, jež pro dospě
lou drůžičku sl. Kadečkovn, (dcera p. starosty) v rouše
básnickém napssl a ješ ona přednesla zvučným hlasem
a podala nejd. p. biskapovi nádhernou kytici z růží.
Procítěnými slovy uvítán byl ns to nejd. pan biekap
panem c. k. okresním hejtmanem Kostkou z Kolína,
p. c. k. inepektorem školním J. Lobickým, který
v delší oduševněné řeči prosil Jeho Milost, aby k te
mu pracovati ráčil, by duchovensto s uči
telstvem svorně ku blahu a rozkvětu obcí
i vlasti spolapůsobili. Zístupcenepřítomné
ho pana patrona, pan správec velkostatku a patron.
komisař vyřídil J. B. M. ardečný pozdrav i úctu
pánů patronů Zitlových; následovalo pak uvítání

pánů sávapeů patronáta katnoborského, městskýchradů, p. JUDra. Konička, kost. referenta, p. Sýkory

měst. radního, říd. učitele a říd. kůra k Buba, acelý průvodna to nbíral se za zvuku hudby, znění
svonů, střelby z bmoždířů, za drůžičkami čpalírem
sborů hasičských, dítek školních a všeho obecenstva
do farní budovy nádherně ozdobené svěží zeleni, pra
pory, znakem biskupským, jakož i nadživotní věrnou

podobiznou Jeho Biskupské Milosti. Odtad pak ponějské chvíli za zvuků národní hymny bnulse
růrod u vzomém pořádku ku kostelu, kdež vítán
l nejd. Velepastýř školní drůšičkoa, která mu po

dala kytici. Po vykonaných obřadech vystoupil odp.
biskup po orangelinm na kazatelnu, kdež promluvil
ku přítomným sbošným posluchačům velmi účinnou
řeč. Nelze vylíčiti s jakým zájmem naalonchalo slova
Bošímu množství lidu v přeplněném chrámu Páně,
jenž skvěle vyzdoben byl relení a květinami, —
s jakou radostí patřili farníci ne Toho, jeně nej
lepším přítelemjeat školnímládeže,sníž tak opravda
otcovsky rozmlouval. Po třetí hodině odjížděli vyso
cedůstojní páníhosté a zástupcové patronátu Kutno
horského do nového krásného gotického kostela ve
Veletově provázení jsouce opět basičskými sbory. Ve
fil. osadě. Veletovské připraveno bylo opět vše
k důstojnéma ovítání Jeho Miloati a sice promluvil
velitel tamního sboru při vjezdu do obce a kočáry
jely opět za svuků hudby, zvonů a atfelby ku bráně

naproti kostelu vystavěné. Kdyš Jeho Milost nejd.Velepnstýř w kočáru sestoupil, vřele uvítán byl zá
stopcem starosty p. Horáčkem, a po uděleném av.

žehnání v tamním kostele nastala prohlídka téhož.
čem vsnečeným hostům sůstane zajisté na dlouho

v paměti tento skvostný dům Boší, který jest pravou
perlou mezi venkovskými kostely a jenž nákladem
80.000 korun byl před 3 roky zbudován. Při odohodu
a kostela poděkoráno bylo Jeho Biek. Milosti školním
Zákem, domácím farářem a řada kočárů jela s obce
Veletovské ne zpáteční cestu Leabskou Týnici do

Kntné Hory; — v Labské Týnici opět rozezvačely
se zvony chrámové, hlásajíce že městem tí pro
jíšdí kníše apoštolské. Odjíšdějícího nejvyššího Ve
epastýře doprovázel povzdechmnohých erdcízbožných

soustředěný ve slovech: Odchází Velekněz,jenž ve

duech svých líbil se Bohu, kéš„rorodí Jej Bůh apopřeje mu mnohých let ku blahu církve s ozdobě
naší 6 vlasti České|

Různé zprávy.
V knihovně „Sameostatnosti“| vydol

před 2 roky spisek o školství, z pera zarytého od
půrce všeho katolického, Antonína Hajna. Spisek ten
byl jiš z katolického stanoviska odsouzen a náhledy
v něm projevené vyvráceny. Nyní však se k spisku
tomu vrací „Rozvoj“ a tu mezi jiným píše: Pan Hajn
je fanatik „pokroka“| Pochopíte už, že nezná s neuzná
na církvi nic dobrého, Katolicism — on říká kleri
kalism je ma největším nepřítelem a škůdcem národa
českého. Ano, tak daleko jde ve svó nenávisti, že ra
ději by viděl, aby národ Český so poněmčil než „po
klerikalisoval“, (Str. 8.) A chtíti jej přesvědčitiotom,
še církov katolická, jak sám protestant Palacký řekl,
více dobrého spůsobila v Čechách po celý čau bytí
svého než zlého, bylo by zbytečno. Jeho nepřenvěd
číte. Neuvěří vám, poněradě nechce vidět a nechce
věřit. Tu je zbytečná polemika, zbytečná hádka“.

Proti memravným pohledmicím «
korespond. Ilatkům ostře vystupuje krakovský zemský
jako trestní soud, Neškodilo by i u nás.

„Čas“ v insertní části odporačoje„Palestýno“,
Snad židovským svým odběratělům ... ?

Z židovské činnosti. Rabín dr. Grůu
berger v Hamburka byl těchto dnů zatčen, jelikož byl
navědčen, že byl aprostředkovatelem obchodu s děv
čaty. — Židovský obchodník Aron Spitzmann ve Vídni
udělal krach. Dlahů jest 207.000 zl. O peníze přijdou
vesměs maloživnostníci, kteří mu zboží dodávali. —
Na říšské radě bude co nejdříve podána interpellace
v příčině zločinu spáchaného na křesťanské slažce na
letním bytu poblíže Vídně. Žid, v jehož domě dívka
sloužila, byl zatčen, ale ve vězení se oběsil. Byl na
ní apáchán podobný sločia jako v Olomouci na slu
žebné dívce M. K., ktorá se dosud neuzdravila, nýbrž
atále spí a málo kdy je u vědomí.

Rakomská spocialita. Jistý pán byl do
paden a udán, že rozšiřoval brožuru o novém práva
domovském. Okresní soud uložil mu pro přestupek $
23. tisk. zák. pokuta © K., tak mírnou proto, že
šířil věc, která sloužík šíření znalosti zákonů a
nemá prašádné politické tendence. Krajský soud na
odvolání c. k. ntátního zastupitelstva trest zvýšil na
6 K.| Rakouského občana neznalost zákona neomlouvá,
musí je znát, ale chce-li přispět k znalosti rakou
ských zákonů, musí si připravit nejméně 5 K na
pokuta!

Odpadlík Kška ve svýchpřednáškáchjme
nuje Husa jako starokatolíka. — O hesle „Pryč
od Říma“ se z opatrnosti ani nezmiňuje. — Dotýká
se obřadů církve římsko-katolické a kritisuje je ta
kovým způsobem, če i malý školák můfe jeho ná
hledy vyvrátit. A při tom ještě vinní redaktory
„Katol. Listů“z neznalosti — theologie. Opravdu,
pýche a hloapost, kdyby byla zastřena sebe více uče
nými frásemi, přec se nedá echovat. — Při poslední
přednášce, kterou léka v Praze měl, odešlo několik
žen (a nebylyto jistě „klerikálky“!) ještě před ukon
čením ze sálu a prohodily: „Ten člověk snad chce z
celé Prahy udělat blázinec“.

Proti pijáctví, Jednota lidumilůna Mo
ravě ec sídlem v Brně vydá v několika barvách
provedený obraz „Varoj se první sklenico“, jenž
předstovaje zhoubné účinky pijáctví.

15 roků tuhého žálaře pro pět
kormn odsouzen byl znojemskou porotvu mnoho
kráte jiš trestaný Jan Stiedl. Přepadl a oloupil mla
dého muže o 5 korun a vyhrožoval ma smrtí.

Upozornění. Dnešníčíslo zasýlámejiž na
nové adresy, které dle zaslaných změn byly znova
opraveny a vytisknaty. Jestli snad ještě někde jest
adresa neúplná neb chybná, prosíme dotyčné pp. od
běratele aby nám to v době nejkratší Juskavě oznámili.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 11. května 1901. 1 hi,

pšenice K 19'10—18360 šito K 12 20—1260, ječmena
K 960—1300 oves:K 600—660, proso K 960—1000
vikve K 9-40—1860, hrachu K 19-00—21'00, jáhly K
1900 krap K 16 00—4200, bramborů K 200—280,
jetelového semínka červeného K 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00-00—00'09, máko K 3750
olejky K 00'00—00'00, Iněného semene K 20*60—-32:80
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenič. otrub K 1160.
1 kg. másla K 3-16—360, 1 bg. sádla vepřového K
1'60—1-76, tvarohu k 0-28—0-36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa oknrek K 000—0'00, jeden hekt. oibule K 660
jedna kopa drobné zeleniny K 080— 130,

Listárna redakce.
P. Dr. K. Vídeň. Děkujem sa projev uznání.

Jest nám milé že „Obnova“ mezi vídeňskými Čechy
nalézá obliby — ale kdybychom projev Váš nveřej
nili, vyskytla by se jistě leckterá „osvětářeká“ duše,
která by v tom ahledávala kámen úrazu. Hned by
byla lokálka: „Klerikální ješitnost atd.“

P. T.pe. čtenářům. Různé zpráry odkládámodo čísla příštího. Za příčinou evátku or. Jana te va
čtvrtek v tiskárně nepracovalo a příloha do tohoto
čísla zhotovena býti nemohla.



Ceny nejlevnější.
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Všeponze
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Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, apřpežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Erálové
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 atolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné bodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—38roků za ceny Llovnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky Be přijímají a levně zhotovují, též

veškeré eprávky hodinek se vyřiznjí.
S“ Vše za levnéceny."Ii

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

WP>Světoznámé

klatovské karafiáty
13 druhů K 4 25 druhů K 8 100 druhů K 20 a 100 mí
cbanýchK 10 Velkokrěté anglické pelargonie
krásné odrudy 6 poupaty 12 druhů K 4. velkorostlé
ušlechtilé růže 1 až 1'/, m. vysoké, v libovolných
druzích. 12 druhů K 11, 12 kusů 1 m. vysokých K 8.
Facbsie s plnými květy 1 kus 10 h, pěkné vanilkové
pruty po 16 h, hrncové růže po 40h, jiřiny po 20 hnabísí

JOSEB VOZKHA,
zahradník v Klatovech.

Založeno r. 1860.

Volectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začperučí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mi.
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, lnceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě.

tější, patenek atd. co nejvíce.

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,

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

V

Pranllšnk JINOU,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Novyšší vyznamenání na školské
chorvatské výstavě v Zábřebě: čestný diplom. Nejv vysn.
za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulhareké výstavě v Plovdivě: zlaté
státní medaile 1892. Jaror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

4 > dana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábil a dodává
8 veškerýchza nejlepší
, varhany usnanýchsonstavco

RA uejdůkladnějí a v cenách nejmírněj

ších aopravy a přesíavbvarhan provede za nejmírnější
dodmínek,

všech soustav pro
harmonla. kostely, školy a

kod salony v nejlepším provedení 8pě
A- tiletou zárukou A za ceny mírné.

taképraváamerická harmonia (Gottago
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysnamenány.

Cenniky varhan a harmonii na pošádání
zdarma a franko.

EA

Solidní obeluhou



Dábytek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury.

Ludvík Knepr
w Hradoi Kralové, Malé náměstí č. 117.

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přísežný znaleo o. k. okresního soudu.
Obrázkové oenníky na požádání zašle.

Spolková mistnost katol. Jednoty.

Příchozím do Příbrami,
zvláště putujícím na Svatou horu,

dovoluji si doporočiti avůj hostinec, a ujišťuji o solidní obsluze. O levné
nocleby bude vždy postaráno. Pro případ většího počtu poutníků vyprošuji si

laskavé oznámení o nějaký den napřed.

Antonín Hendrych,
majitel hostince v Příbramí, Březnická ulice.

Spolková:místnost křesťanskosmělního spolkuženského,©S

EAABBB APBBOBPB

Čítárnakatol,Jednoty.
OROHOEYÚSTÁROSA

Pro memoria.

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu klaskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, polovoskové, hladkéi krášlené,svícestearinové

kostelní i stolní, obětní voskové v jakosii nejvýtcěnější a v provedení nedostižném nabízí

nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XTNK. vyznamenená firma:

Er. Sezernslikcý,
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 mazadel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna advětví průmyslu a hospodařství. Továrna na

pra: mydis a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejů
v MilladéBoleslavi.KRTEK

VVacek,

19u10312p)v0pou©jedojlouÁj0Uupoj214W

o

ee . C. k. stétní medailí vyznamenanéSKO 3 “ , . .

c Pamět. první moravská vyroba věžních hodin
a Chlumce FR, MORAVUSÁ v BRNĚ, Velké nám. č. 8

Mebizi pru zimat 8 jarní vysa
Zzování stromy ovocné vysoké
a kraky, sazenice pro živé

Bo křovinyozdob.konifery„divokéstromy pro stromořadí,
pláňata ard. Statisice sazenic
vzásobě. [Levnéceny,Výborné
zboží. Poučnýcenník zdarma

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho
letou zarukou v dokonelé jakosti.

Houpočtysdarma.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Záclony, Opony (draperie). Žíněnky.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letni,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez srýšení cenl

JAN VODÁK,
obchodní a umělecký zahradník

v Pouchově u Hradce Králové

doporučuje své velké zásoby květin pro
zahradu jakož i ku pěstování v pokoji.

Ceny mírné, obsluha přesná.

Cenník na lask, požádání franko.

Kondiční kancelář

opolku číšniků v radí Králové a OKO
Svatojánské náměstí v „Besodě“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde i na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaile d 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

I. U. Č, Jos. Tomášek,
továrna na spracováníovoce, rar

koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě
za koňak a likéry.

Továrna vyrábi vše jen teplou cestou a nd
bízl: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše
a rumy, nejjemnější likéry a Šampaňské víno.

Též v Berlíně obdrželafirma t. r.

diplom zlaté medaille.

1 Specielní závodklatovským prádlem.

9.00420000000000000050000

První královéhradecká továrna nábytku. x

Ladislav Knypl v Hradci

Stavební truhlářství.

Králové.



v Hradci Králové.

První Králohradecký

BAZAR ČAUPR.
Zboží modní, galanterní a ozdobné

pro pány a dámy.
M jako: Vkusné krajky, krajkové a vyšívané látky,

Přípravy pro švadleny stuhy,podsazení,opasnice,maslín,tango, organtin,tkanice mohérové a kertáčkové k sukním, kostice a náhrady za kostice, dutinky atd. ©
Zástěrky, krajkové záclony. ©

. "< pásy, slunníky, spony, rukavice, punčochy,dámeké kra

Nejnovějšíblůzky,r “ Moderní šněrovačky oavěd
čené fagony v každé velikosti, též dle míry 8e rychle a levně vyřizují.

Vkusné dětské oblečky, šatičky a střevíčky.
Pro án + Prádlo bilé, barevné, trikové, turistické pásy a hedvábné šerpy,
MY: doskyNejnovější nákrčníky. Knotiky
do manžet a náprsenek, kožené tobolky a brašny, pousdra na doutníky a viaitky, šle,
pstentní věšáky na šaty, střevíce 8 gumovou a koženou podrážkou. — Střevíce pro o e
hru lewn-tenisu.

Pro pány oyklisty : Sveatery,štulpny,punčochy,spojkyna kalhotyatd.
Ozdobné předměty ku okrášlení pokojů, pisáren a salonních míst

ností, jakož i rakety.

© Celoroční výstava hraček a dárků ©
ku každě příležitosti se hodící. — Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje

František Čupr v Hradci Králové,
v Klicperově ulici proti kavárně pana Fialy.

Mnoho pochvalných uznání.DĚD
mg“ NOVINKA."Im

Slavným farním a patronátním
úřadům!

Patentní čísláky ku hrobům a výstražné
tabulky na hřbitovy jsou neobyčejně praktické
a téměř nevyhnnteloy; usnadňují bkamžitý
přehled a umožňují nejrychlejší vyhledání
hrobů dle čísla. — Cenníky a vzorky zašle
na požádání franko

strojírna.a alóvárna železa | kovů

A, Votruba v Hořicích.

“ NTR oblakcKOPE) a
dě

Ignáce Neškudla sn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.

ši Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku
Hi se na požádání franko zašlou.

L$výrěnuěněnýt

něpuděý

AMMENTIICEUMT"

pannbvý

PUBEV

Bez konkurence.
37

B8
Založeno r. 1897.

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.
OeLOU SIL. E (€

školní ,, */ “/,, výborné se amyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 16,
20—80 l. Violy, čela, basy, citery, flétny, klarinety a t. d. velice levné; na př.:
koncertní citera v pouzdře od 7 zl., flétna z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. stříbra
12 zl., klarinet z grenadil. dřeva 14 klapek Fis brejle z nov. stříbra 19 sl. Kytary,
mandoliny, brací stroje. Pouzdro na housle od 1:90 zl., smyčce od 45 kr. do 15 zl.

Bubny pre obecní úřady, hasičské a pomocemskétrubky a veškeré
plechové hudební nástroje za conmvýrobní.

Výtečné struny.
Připomínám, že zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje
jakosti nejlepší, přesně laděné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pochvalných uznání

po ruce. Objednávky 1 správky přesně a ryohle.

Jan Cermák v Hradci Králové,
velké náměstí čís. 135.
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lNejlevnější ceny.

Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v NovéPaso (Krkonoše)
doporačuje se ku ahojovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění elrkorníhoj též nhotovaje y světeů ze dřeva I s kamene. — Starší

práci, Se oolyohromní e, bk v opozlacuje a po maje. robky v
ručí, jakožPia řádnou práci Ph cenách

8 úcten veškerou
Antonín Sucharda.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Wap" Cenníky na požádání franko. “€

ZPXOXOXOXIOXOXOXO%

dány
nejmír

Slavným patronálním úřadům a
velectčnému duchovenstvu doporučují se

k malování chrámů

Jakoukolivtechnikoupřesnědle slohu.©
Oprava starých obrasů, jakoš +

© malování nových, křídových cest a p.

Olláře k Bošímu Tělu na plátně
$ na dřevě maluji v každém slohu.

Plány a rospočty sdarma.

Závod pro umělé a dekor. malířství

J. St. Ottmar
Usti nad Orl.
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Nejtarší výroba jemných

Lomniokých SUOŘarů,
desertek Karlovarských,

opletek a mandlových věnečků
v jebosti nedostiňné 1 vlepších krazích oblílezé,

1 kg. velejemných sucharů . . zl. 1:20
1 kg. mandlových sucharů . zl. —90
1 kg. dobrých obyč. sucharů . sl. —60
1 kg. mandlových věnečků „ . zl. 120
1 kg. obyčejných věnečků ©. „sl. —10
10 kusů trubiček máelových . zl. —60
10 kusů karlovarských oplatek z). —50
50 kusů vafle velké. . . . „sl 1—
50 desertek plněných „ „zl 1—

M. Pekárek,
yroba sucharů a oplatkářství v Lomnici z. P.

OooOoOoooo0:

Kosa „Hospodář“
jest nejvzácnější v Rakousku. Tak uznal sbor
soudců na pařížské světové výstavě r. 19 0.
Stejně deo Jsou orpy „Hospodář“.
Bronseck carberunndový jest mejlepší na
světě. Žádejte zevrubný cenník u Družstva
„Hospodář“ zasýlatelský velkozávod v Husto

pečích u Hranic (Mor.va).
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Radix peccatix — Kořen hříšník,

Naříká se za dnů našich na „hltání“
knížek, to jest, že jsou lidé — ponejvíce
mladí lidé — kterým je čtení vášní, takže do
seba knihy zrovna hltají bohužel že bezcenné,
napínavé, Škodlivé romány (zamilované po
vidačky). Tato vášeň má pak dvojí zhoubný
následek. Předně, že se čte velice povrchně,
a pak, že se knížka jednou zhltnutá vícekráte
do raky nevezme. Za mého dětství bylo to
jinak. Tehdy bylo českých knih poskrovuu;
a proto se stávalo, že se každý podzim vynesly
z truhlice anebo 8 půdy na světlo knížky již
vícekráte čtené a vždy ještě se v nich se zá
libou a myslím že i e užitkem četlo.

A tak jsem v tyto dny otevřel jednu

prptarou, DynÍ zapomenutou a neoblíbenouniba, za „šedého starověka“ sepsanou a do
četl jsem se tam, že asi tři sta let před Kristo
vým narozením žil král, jenž se jmenoval
Antioch Epifanea, a kniha, v níž jsem o něm
četl, dává mu nepěkný titul (název) — totiž:
Radix peceatrix, — kořen hříšník.

A toho titulu si opravdu zasloužil. Epi
fanes je na česko asi tolik, jako — Osvícený.
Ale brzo změnili mu jméno. Místo Epifanes
— osvícený — začali mu říkati Epimanes
— zběsilec. Ba, jak jsem již pravil, přidali
mu titul radix peccatrix — kořen hříšník. A
on si opravdu téchto názvů zasloužil. Byl to
násilník, ukrutník a neznaboh. A zvláštní zá
libu měl v tom, že národům sousedním bral
Jejich ndbošenství — a jejich národnost.

Tento Antioch dávno již zemřel, ale ob
zvláště ve století devatenáctém objevil se na
světě v nové podobě, ale ge starou svou „lá
tarou“. Vystoupil jako „osvícený“, ale na ko
nec se ukázalo, že je násilník, že boře lidem
náboženství a národnost, ba mnohdy vystu
puje jako zběsilec.

Podívejme se do Pruska a nalezneme ho
tam. Vystupuje nejen jako oavícenec, nýbrž i
jako pramen osvěty a kultáry (vzdělanosti),
ale Polákům bera náboženství i jazyk čili ná
rodnost.

Ve Francii obzvláště řádí jako násilník,
který bere náboženství. Jenže tam říká, že
potlačaje katolické náboženství, jemuž říká
„klerikalismus“, aby zachránil vlast. Ale s tím
zachraňováním vlasti jde mu to špatně. Cestu
jiol, kteří byli loni na výstavě v Paříži, po
vídají, že národ francouzský stůně marasmem,
Bešlostí věkem; my bychom řekli vyžilostí.
Tamní Antioch zapomněl, že on sám je radix
peccatrix — kořen hříšník. Zapomněl, kde
hyne náboženství, tam se sesilaje nemravnost,
požívavost, podplatnost, ziskuchtivost. —Za

pomněl, že ie hříšník, čili vlastně, že je kořenfešení proti zákonům mravním, na kterých
lidská epolečnost spočívá. Ale kdo umí la
tinsky, ví, že slovo radix — kořen — jest
v latině ženského rodu, a peccatrix že je
hříšnice. I to se dobře hodí. Ta francouzská
filosofie“, která si posměch ztropila z Boha,

byla radix peccatrix — hříšnice od kořene,
která zasadila kořen nemravnosti do srdce
toho národa, jenž dnes stůně vyžilostí. Kdysi
v únoru řekl jeden český poslanec vídeňské
mu porkmistru Luegrovi, aby se, chce-li roz
umět, oč Be v říšské radě jedná, učil česky.
Ale pan Loegr povídal, že to s tím učením
nepůjde a že on se naučil řeči národa 45
milionového. Myslel jazyk francouzský. Bylo
mi pana Luegra líto, že nmí řeč národa ci
zího, a řeči ve Vídni domácí, totiž české,
učiti se nechce. Je to nebezpečná věc. Kdo se
naučil mluviti řečí některého národa, nikdy
proti němu tolik vášnivě nebrojí, ba všelicoa
se mo potom na tom národě líbí. A tak se
bojím, aby se křesťanský sociál nespřátelil
a tím francouzským Antiochem, který hobí
náboženství. Křesťanství a ten francouzský
kořen hříšník špatně jdou dohromady. A
právě proto, že neumí česky, je pan Luegr
vlastně velikým přítelem rakonského Antiocha.
I Rakousko má totiž svého Antiocha, který

o
by národům německým rád vzal jejich národ
nost a náboženství jejich potlačuje. I a nás
hraje si na náramně osvíceného u sloul by
rád Epifanes. On totiž myslí, zrovna jako ten
pruský, že je pramenem světla i pro nás Čechy
s bez něbo že není kultáry, A právě proto
on v Rakousku osvojil si katolické školy,
aby mohl taky tlačiti náboženství, jehož je
nepřítelem, jež mu je — tmou. Ale vedle toho

potlačuje všude i jsky uárodův násilně,nespravedlivě a ještě se nestydí v Rakousku
si dávati jméno „liberalismus“, přítel a šířitel
svobody. V posledních časech stal se taky
Epimanesem, zběsilcem. Kdo by ho chtěl
poznati, ať si koupí podobenka poslance
Wolfa. Jsou si nápadně podobní. Jeden velký
malér se mu však stal právě s tím Woltem.
Rakouský Antioch myslel, že bnde jen on
osvěcovati u jen on Slovany ke zdi tlačiti.
Zatím se Wolf tomu vyhlazování národa tak
dobře od něho vyučil, že chce vyhladitii
Rakousko.

Je to mrzutá věc. Vyhlazování bylo vý
sadou Vídně a teď takový redaktůrek se jí
plete do řemesla a vyhlazuje taky on, a je
tak nezbedný, že vyhlazuje i vyhlazovače —
Vídeň. A aby se to dařilo, vyhlazaje i kato
lické náboženství a náklonnost i úctu k roda
panovnickému. Co teď? „Víte co“, tak povídají
tam, co od jakživa Čechy tlačí ke zdi. „Nesmí
me se dát od něho zahanbit, Aby on přestal
vyblazovati nás, budeme Čechy ještě více
tlačíti, ale katolickou církev taky nepustíme
z úzdy. A tak budou s námi v Berlíně spoko
jeni, Němci v Čechách budvu spokojeni, a
tak mu překazíme jeho vyhlazování. Češi,
Slované, katolíci bndou ovšem nespokojeni,
ale kdyby ti nebyli potlačování, nemělo by
Rakousko žádného Antiocha, jehož by se báli.
Páni! Antioch je dobrá věc. Ten drží na
úzdě Čechy i katolíky. Neboť kdyby ti se
zmohli, neměli bychom naposled koho osvěco
vati, neměli bychom kam kultáru nositi,“

Tak ve Vídni a jinde. Ale rozumný člo
věk vidí, že i ten rakouský Antioch je radix
peccatrirx — kořen hříšník. [ on naučil národy
hřešiti proti zákonům mravním a právě on
způsobil velikou spousta v říší, I Rakousko
má svou radix peccatrix — hříšnici od kořene.
Je to francouzsko-německá bezbožnická filo
sofie, vlastně spustlá nevěra. A to je ten ko
řen, z něhož vychází všecko zlo v Rakousku,
i tudiž nokřesťanská nespravedlnost k národům.
Ustoupilo se od toho, který sluje Radix Da
vid — Kořen Davidův — Kristus, a proto
proti dachu jeho nčení se v Rakousku vladačí
a hospodaří. Jen proto byl možným jistý ne
blahý odnož —čili jak staří říkávali a mladí
mnohde podnes — oblégr toho vlastního ko
řene všeho zlého u nás. A co je tím oblégrem?

Je to dosavadní ústava státu rakouského,
která založena je na nespravedlnosti k neně
meckým národům. A poněvadž je ženského
rodu, sluší jí obzvláště název radix peccatrix
— hříšnice od kořene. A dokud tato radix —
tento jedovatý, Bohu a křesťanství odporný
kořen bude zasazen v srdci Rakouska, nemůže
z něho nic jiného vyrůstati, než jedovaté
ovoce svárů, křiků a nespokojenosti, ba musí
i Rakousko stonati marasmem,vyžilostí. Tento
kořínek masí tedy býti vyrván ze ardce Ra
kouska a nový zdravý — radix David —
z křesťanské spravedlnosti pocházející zasazen.

Na podzim — v říjnu, i když jest jasný
den, bývá mi jaksi smutno. Listí opadává,
babí leto motá se nám kolem tváří a očí, je
dovatý, ač dosti sličný ocůn kvete na luči
nách. Bojím se, že Rakousku nastal podzim,
a je mi často emutao, pomýšleti na jeho bu
doucnost a s ním na budoucnost našeho ná
roda. Mooho jest dosud řeči, jakou jsme vel
mocí a líčí se všelicos ve světle jasném. Bo

jím se, že je to evětlo slance říjnovéhoPzimního. Vždyť list za listem z moci a blaha
Rakouska odpadává, babí léto staré pruské
falše se nám motá kolem hlavy, a jedovatý
ocún bezbožnického a vlastizrádného libera
lismu kvete krásně, modře barvou — dle

církevního obyčeje — času smotku. Dokud
pak se ten ocůn od kořene z půdy Rakouska
nevyhubí, bude vše marno. Ale hospodáři
nám řeknou: Ocún z louky vyhladiti, je
velmi těžká věc; vždy a vždy 80 zase znova
ukáže. Ano, ano! Ten rakouský ocůn snad 86
už ani vyhladiti nedá, a to je právě to, coi
na dále bude dělati podzim, ne-li zimu —

| paGeK=

Boj o slávu.
Je tomu již řada let, kdy u nás v Pro

seči se konala jakási alavnosť. Mělo vyjíti
k večera procesí na náměstí. Toho dne sešel
se celý „sbor“ ministrantský — mezi který i já
tehdy patřil — v sakristií a každý z nás chtěl
nésti koronhvičku. Koroubvičky byly dvě a
nás osm. To byla těžká volba. Tu přišel pan
farář Kopecký a když všichni jsme se kolem
něho obsypali 4 o „korouhvičku“ žádali, mou
dře rozsoudil:

„Kdo chodí ministrovat celý rok, i na
roráte, ten ponese tedy korouhvičku“. Já
napřed zajásal, neboť jsem byl mezi těmi vy
volenými. Ale bylí zde i „kollegové“, kteří
jen v neděli a ve svátek ministrovat chodili,
a z těch se dal jeden do pláče. Bylo mi ho
lito. Vždyť již celý týden se těšil, že ve své
minietrantské hodnosti se „celému světu“
ukáže — a nyní takové zklamání. Byl jsem
ihned rozhodnut. Sřekl jsem 8e ve prospěch
svého plačícího „kollegy“ koroubvičky a bylo
dobře. To ale neušlo panu faráři a proto se
mého „nástupce“ zeptal: „Proč chceš rozhodně
nésti korouhvičku?“ A on již 3 vyjasněnou
tváři pravil: „Velebný pane, dyž to je taková
sláva .. “ Nedořekl. Dostal pohlavek -- a
já drahý. Ou že po tě slávě dychtil — a já
že ae ji dobrovolně sřekl. U učho tím potre
stána byla ješitnost — a u mně — nepo
slašnost.

Na tenhle případ jsem 8i vzpomněl právě
když jsem četl v posledních dnech o těch
českých vymoženostech. Kde která strana
hlásí se o zásluhy, kde kdo „chce nésti ko
rouhvičku“ ač si o věc samou ani nejmenší
zásluhy nedobyl. Zřízení umělecké galerie
v Praze, cesta císařova do Prahy, laskavý tón,
kterým panovník v dolegacích s českými zá
stupci hovořil, několik návrhů, ktorév říšské
radě byly projednány — to vše podněcuje ty
různé politické strany české k tomu, aby se
celému národu chlubily, že to jest jenom
jejich zásluha. Vezmněme jen do rukou mla
dočeské „Národní Listy“, realistický „Úas“,
radikálně pokrokovou „Samostatnost“, národně
dělnickou „Českou demokracii“ a i soc. demo
kratické „Právo lidu“, všude spatřujeme, že
každá ta strana se uznává za nejschopnější,
českému národu prospěti, každá si osvojuje
právo na vítězství. Jest to boj o slávu, o tu
„koroubvička“. .

Zvláště v tom ohledu vyniká poslanec
Klofáč, red. „České Demokracie“ který tu
svou slávu staví celéma světu na odiv. Chce
tím ovšem zastříti svou neblahou příhoda
8 panem Fárkem, afféru soubojovou atd.
ale myslí si, že ten bodrý český národ mu
dá za pravdu. — Šelpřec na říšskou rada
jako zástupce toho bodrého českého lidu, —
kdo pak za to, že znesnadnil práci politickou,
že svým boucharonstvím, obstrukční metho
dou mařil práci vážných politiků —on ai
dobyl slávy a dost! A o jiného se mu neje
dnalo. Ten bodrý národ český může ještě
čekat, ten ve své trpělivosti to vydrží jen
když on, pan Klofáč, dobude si vavřínů, bou
chne do „tichých vla“, to postačí. A byť i
o výsledek českých vymožeností měli zásluhu
jiní, to je jedno, jen když „tu korouhbvičkn“,
totiž ta slávu odnese on sám!

Podivno ale, že ty některé politické
strany zapomínají, že hned před zahójením



říšské rady panovník kladl váhu na svědomí,
a dovolával se pomocí Boší.

A také kdo sledoval jednání říšské rady
v tomto období musí doznati, fe opravdovou
práci ztěžovaly jenom snahy protinádojenské,
zvláště ; jcké. Schonerer, Wolf a jich
soudruzi, jímž se nejedná vlastně o žádné
náboženství leč jen o úpadek této říše namá
hali se, aby potupením náboženství katoli
ckého svým vlastizrádným ochontkám dodali
váhy. :

7 co psaly v té době naše „vlastenecké“
listy? „Čas“ hrubě napadalsv. zpověď, „Česká
Demokracie“ odsuzovala veřejnou práci kato
líků, „Samostatnost“ jizlivě psala o katol.
náboženství vůbec a 0 katol. poslancích zvlášt,
Národní Listy, ač tonou v morálními hmotném
úpadku, přece chtěly oživiti svou slávu špatný
mi vtipy o klerikálech, — zkrátka, všechny
ty strany ukázaly, že v protikutolickém boji
jsou ochotny pomáhati i německým štváčům
a vlastizrádcům, jen aby své slávy docilily.
— A přec panovník kladl hlavní váhu na ná
boženství, nu katolické nábošenství. Z čeho vy
prýštěla pak i jeho snaha, že se přičinil, aby
národu českému za jeho obětavost alespoň
nějaká odměna dána byla — leč jen z pra
menů náboženství katolického, které velí a
hlásá spravedlnost?

„ueská Demokracie“ psala:
„To ještě by k úpadku národa scházalo,

aby se nám kněží míchali do veřejného ži
vota.“ — Na to případně se hodí výrok Dra.
Linsenmanna: „Není sice úkolem mravouky,
určovati mzdu práce, cenu zboží a p. ale přes
to že mosl požadovati, aby nad činnostmi ná
rodního hospodářství stály věčné-zákony práva
a spravedlnosti; a proto jak píše Riehl, ať ne
učí Písmo sv. zásadám politickým u národo
hospodářským, nýbrž mravním, musí přece
v pravé politice hospodářské obsažena býti
morálka“ (mravouka.)

Také výrok, že náboženství jest očcí ma
lichernou, jímž se hlavně čelí proti náboženství
katolickému,jest naprosto nesprávný| —Ale,
že náboženství židovské, neb protestantské
moderním státům liberálním a stoupencům
zásad podvratných není v cestě, patrno s ná
padné přízně k těmto náboženstvím.

Zásada, jakoby náboženství vůbec bylo
věcí malichernou jest úplně lživá. Dokazujiť
dějiny že náboženství u všech národů u jeho
všech řádů co nejúčinněji zasahovalo, že náro
dové dotud byli šťastnými a mravně silnými,
pokud náboženství si vážili a jím celý život
svůj spravovali. Platí-li to o náboženství čak
svaném přirozeném — starých pohanů — pak
platí to měrou svrchovanou o náboženství
křesťanském. | Tvrzení to možno dokázati
zvláště na náboženství příroseném, slavného
národa římského.

Salast, Livius mooho krásného napsali o
zbožnosti starých Rímanů.

Sv. Augustin píše, že Bůh Římanům za
jejich přirozené ctnosti dal panství světové.

" FEUILLETON.

O významu Cyrilských jednot.

Vyůato « jednatelaké zprávy Cyrilaké jednoty v Želivě,

Stojíme na prahu nového století. Nový
věk nové naděje budí do budoucnosti. Novy věk
má býti jakýmsi oživením ušlechtilých snah, které
si sdružená síla lidská ku prospěchu svých spolu
bližních vytkla. Jednota naše má takový šlechetný
cíl a měla jej od samého počátku. lednota naše
vytkla sobě za účel nejen příjemnou učiniti ně
jakou hodinku společenského života, jako to činí
nné pěvecké jednoty, nýbrž účelem naší jednoty
jest učiniti našim spolubližním tu právé hodinku
milou a příjemnou, která věnována jest Bohu,
která věnována jest službě Boží. A více ještě:
jednota naše má ušlechtilým zpěvetn i povzbuditi
tu duši přicházejícího na místo Boží, aby z toho
trudu každodenních starostí a prací, z těch po
zemských péčí povznesla se k Hospodinu, aby na
perutích pravé zbožnosti zalétla blíže k nebesům,
aby ponořila se v oceán nesmírné veleby a do
brotivosti Boží. Nebo v tom právě záleží mo
dlitba, jak jsme již v katechismu slyšeli, v po
zdvišení mysli k Bobu. A z tohoto povznešení
čerpati má zas duše lidská nové síly a nové od
vaby k plnění rozličných povinností stavu svého,
ku snášení těch nepočetných každodenních sví
zelů vezdejšího života. Nevím věru, kde by jinde
mocnější vzpružiny pro ducha svého nabýti mohl
člověk, než na místě Božím, než v opravdové
vroucí modlitbě. Má tedy ušlechtilý zpěv kostelní,
když k takové modlitbě dopomahé, záslubu ne
pouze o duchovní stránku bližního, ale i o tu
hmotnou, nezušlechťuje pouze duši jeho, ale po
siluje i fysickou sílu jeho, neb aspoň zachovává
tím, že ji výstředností chrání, tím že člověka
skrze modlitbu lepším činí.

Ušlechtilý zpěv kostelní neslouží aletoliko
lidem, má ještě vylší cil, slouží samému Bohu,

Prof. Ihering, nejlepší znatel národa římeké

bo, svlářtě práva jeho, dl: „Žepodle násorustarých Římanůbyl stát scelým řádem svým
v jistém smyslu domem Božím, na němž bez
vůle bohů, kteřídům ten obývali, nic nesmělo
ee změniti.“ Římané jediní z celého pohanstva
měli v úctě i ctnost čistoty a to opětv zájmu
státním — an zavazovali v chrámě Vesty 6
kněžek od 10—40 let k čistotě. Horem pá
dem- však šlo to dolů s mocí a slávoa tohoto
národa, kdyš počal míti náboženství v ne
vážnosti a jím pohrdati. Obraz zkázy, zvrhlosti,
zoufalství a úpadko všech řádů společenských

a státních, jak námjej Jičí souvěcí spisovatelé: Javenal, Plinius, Livins,Lokan, Šeneka,
Tacit a j. je přímo hrozný.

Také život se omrzel, hromadné sebe
vraždy (jak praví známý přítel Židů Massa
ryk) vynikajících mužů, jako byli u Řeků:
Aristarch, Demosthenes, Diogenes, Empedo
kles, Ieokrates, Lykurg, Tbemistokles, Zeno,
takó prý Pythagoras a Aristoteles! u Římanů:
Bratue, Cassius, Cato, Lukan, Mark Antonín,
Nero, Petronius, Scipio a j.evědkem jsou zou

papobvízmírajícího světa pohanského — zvrh0.

Rádi porovnáváme dobu onu s dobov naší
protože jsou ei velmi podobny — než jeden
rozdíl je tu a to: tam ubohému pohanstvu
stalo se křesťanství archou záchrannou, ale co
bude nynějším národům tou archou, národům,
kteří křesťanstvím pohrdají, je zamítají, po
slední pilíře řádu křesťanského dobonrávají?!

Když tedy již náboženství přirozené (ne
zjevené) tak mocným osvědčilo se býti činite
lem všech řádů společenských národa římské
ho, podmaňujíc blaho a štěstí jeho, naopak
novážnost, úpadek života náboženského v zá
pětí měly úpadek živlů těch a konečně i pád
velestátu římského; mělo by náboženství kře
sťanské, to nejvznešenější a jedině pravé, to
„světlo k osvícení národů,“ ten „kvas“ který
proniknouti má všechen lidský život, zdroj
vědy, umění a vzdělání, to mělo a mohlo b
býti beze všeho vlivu a účinku na život lidský?
Tak mloviti může jen člověk velmi omezený
anebo zlomyslný.

„Nuže,“ řekne nám někdo, „nějaké tedy
náboženství musí člověk míti, to však jest
jedno, jaké si zvolí sám.

Na to odpověděti mu nutno otázkon:
Je role jako role, dům jako dům, kabát

jako kabát? Falešná, padělaná desítka jako
pravá? Pozlátko jako zlato? Jenom jedna může
býti pravda. Může býti oboje pravdou, že 2
krát 2 jsou 4 a zároveň b? A že všechny víry
Boha mají a uctívají — ale jakého boha a jak
ho uctivají?

Bůh dle Kalvína je ukratný —an mnohé,
nehledě na život jejich, již předem odsoudil,
dle Luthera je úespravedlivý — že člověka
trestá, an tento je zbaven svobody (prý), Syn
Boží, podle Talmudu je zločinec a p.

Je obětování dítek, vraždy nepřátel, ne
———————

slouží Tvůrci nebes i země, přímo a bezpro
středně. Za všech věků a u všech národů užívalo
se při bohoslužbě zpěvu, poněvadž zpěv mocněji
na jevo dává, co nitro naše cítí, Čím srdce naše
hárá, než pouhé slovo. Zpěvem doprovázeli za
nejstarších časů ctitelé pravého Boha své oběti,
které Bohu přinášeli; zpěvem oslavovali Hospo
dina, zpěvem děkovali Tvůrci za obdržená do
brodiní, zpěvem vyprošovali si darů nových.

Proč to vše jest uvedeno ve zprávě jedna
telské? Proto, abychom na důležitost zpěvu ko
stelního nezapomínali; p oto, abychom na ten
cíl, ktery si jednota naše vytkla, stále pamatovali,
My se nesešli v jednotu jen, abychom se bavili,
náš cíl je vyšší, ušlechtilejší a důležitější než
pouhá zábava. Nechceme tím říci, že by žádné
ceny neměl zpěv pouze zábavný; ušlechtilá zá
bava, kterou zpěv spolkový poskytuje, má také
svou cenu a důležitost — kdyby žádnou jinou,
tedy aspoň tu, že nahražuje zábavu méně ušle
chtilou a důstojnosti lidské často méně přimě
řenou. — Jen tolik chceme říci, že cena pěkného,
ušlechtilého zpěvu kostelního a zásluha jeho o
všeobecnost jest větší než zpěvu pouze zábavného.

Pravda, že pěkný zpěv kostelní vyžaduje
obětí. Ale bez oběti nějaké není zásluhy ani před
Bohem ani před lidmi. Není to nic příjemného
navštěvovati zkoušky, když venku pěkná pohoda
na procházku láká, aneb když jirá snad příjem
nější zábava má se k vůli zkoušce opustit neb
zkrátit. Není to nic příjemného, jednu a tutéž
věc několikrát cvičit, až, ne-li dokonale, aspoň
slušně se povede, Pro toho, kdo je zběhlejší, není
to nic příjemného tak často opakovat a pro toho,
kdo je méně zběhlý, není to take právě proto, že
je méně zběhlý, nic milého. Ale, jak jsme již
pravili, bez oběti není zásluhy abez oběti nějaké
nelze si žádný spolkový, ba anl vůbec společenský
život ani v obci, am v domácnosti, ani vnejužším
krubu přátel myslit.

Zpěv nemůže obejíti se bez cvičení, másli
to býti zpěv aspoň slušný. I to řemeslo se zapo
míná, necvičí-l1 se, tím spíše umění. Naopak cvi
kem i ten, kdo je méně zběhlý, nabývá zručnosti

cudnosti Bacoha a fenické Astarty uctívání
Boha bodné?!

Jen špetku rozama! Jenom jedno učení
víry, jedno učení mravů, jednu pouzeboho
elažbu oznámil a ustanovil Syn Božía- proto
jen jedno je pravé a všechny lidi zavasající
náboženství.

Že pak zvláště náboženství katolické jest
důležité pro stát a zřízení jeho, toho nelze
upříti. Autorita (moc nejvyšší) naprosto jest
notná v každé apolečnosti. Autorita světská
jen tenkráte pevně atojí a účinné poroučí,když
se od Boha odvosuje. — Proto také vlády již
leckde doznaly, že ubíjením náboženství ubíjí
se autorita vůbec a kde bylo přípustno aby se
bouraly oltáře — došlo brzy i na trůny.

Stát má tudíž vo vlastním zájmu hájiti
především autoritu církevní, nebo kdyby té ne
bylo, nebylo by ani autority státní.

Náboženství jest nejmocnější baštou po
řádku svým mravním zákonem — přikázání
desutera od 4. až do 10. mají veliký význam
eociální...

Čím více tutíž bude mizeti náboženství
křesťanskézo života veřejného, tím méné spo
lehlivých mužů budou míti státy ve službách
bách svých. Ať nenamítá nikdo, že si je stát
zaváže k svědomitosti přísahou! Přísaha v mo

derních liberálních „státech bes Boba“ jepravým paškvilem! A úřední název, který libe«
rální státy samy ei daly, je: „stát bez Boha.“
V koho tedy skládá se přísaha v těchto stá
tech?! Ajaká jest to komedie, přísaba třeba
před sondcem židem, který v Kristu vidí zlo
Čince, jehož nurod židovský slavně ae zřekl a
posud zříká! Věru, že pak státy nemají práva
atěžovati si, když takovéto přísahy 80 Deza
chovávají...

Zašel jsem trochu daleko, a proto nutno
vrátiti se k věci samé.

Tak tedy, těm kteří bojují dnes o slávu a
kteří se chlubí svými vymoženostmi může
sloužiti k poučení, že ne jejich křik, ne libe
rální fráze, ale spíše pravé, poctivé snahy ka
tolíků to jsou, které dovedou nahoře utvořiti
obrat, aby ge s národem českým počítalo tak
spravedlivě, jak to náboženství katolické velí.

Nahoře dobře se postřehlo, kam ty pro
tikatolické snahy vedou, a do jakého úpadku
klesá celý stát, jakmile se odchýlil od zásad
katolických. A proto, jestli heslo na bráně cí
sařského bradu ve Vídni napsané „Justitia re
gnoram fandamentum“ to jest, že spravedlnost
jest základem říší, přijde plně k platnosti, pak

hh to jen jedinnd zásluhou náboženstvíkatolíc

Také ta okolnost, že před nedávnem Krá

lohradecký pan biskup ve Vídni rázným způsobem promluvil to, co celý národ český dobře
cítí, nasvědčuje, že příznivý obrat v české po
litice lze přičísti jen na vrub těm černým, ne
náviděným „klerikálům“.

A opět se vracím k příkladu, který jsem
jiš v předu uvedl. Ten boj o slávu, totiž o

(OO
i jistoty. Horlivý člen našeho spolku, p. učitel
B... který až z K, ..„ hodinu cesty, na
cvičení přicházel a přec málo které cvičení vyne“
chal, říkával sám o sobě, že právě při těch našich
cvičbách ve zpěvu se utvrdil.

Jestliže tedy, Činnost naše v poslední době
trochu ochábla, obnovme ji počátkem tohoto no
vého věku, oživme v soběsnabu, přispěti břivnou
hlasu svého k povinné úctě Hospodina, ku po
vznešení zbožné mysli osadníků i k radostí a
útěše naší vlastní; nebo z dobrého skutku sám
ten, kdo jej koná, největší ú'ěchu čerpá. Rozpo
meňme se ne počáteční horlivost svou, s kterou
jsme tolik skladeb nacvičili, že z té zásoby až
posud vybíráme. Ale nezapomínejme, že zásoba,
ze které se jen vybírá a nic nepřidává, konečně
přecese dobere. Jest málo takových skladeb,o
kterých možná říci, že zůstávají „věčně krásnými.«
Větěna i téch na poslech nejpěknějších časem
přece sevšední. Proto třeba nacvičovati dílem
skladby nové, dílem staré už známé zdokonalovati,
propracovati, vyleštiti, aby vypadaly: zas jako
nové, Ale to všecko bez cvičení, bez oběti se ne“
dokáže.

Podle úmyslu ndp. biskupa mají též osad
níci o svůj kostelní zpěv nějakou starost a něja«
kou péči míti a proto bylo jeho přáním, sby za
kládaly se v osadách farních tyto cyrilské jednoty
ku pěstování a zvelebení zpěvu církevního, aby
hojným přistupováním k jednotě za členy činné,
kteří nic neplatí, ale za to spolupůsobí a zpívají,
neb za členy přispívající, kteří dle našich stanov
za celý rok platí jednu korunu, aneb za členy
zakládající, kteří jednou pro vždy platí 10 K.,
aby takovým, pravím, hojným přistupováním
k jednotě podporovali účel její, tak zdařilý,
ušlechtilý zpěv kostelní. Spolek a žádný člen
jeho nevyhledává nějakého zisku pro sebe, ba
ani cti nevyhledává pouze pro sebe, nýbrž pro
celou osadu. Nebo jest to zajisté čest pro celou
osadu, když v kostele jejím pěkný, přesný zpěv
se ozývá.



„koreuhvičku“ skončil — poličky. Byla tím
potrestána ješitnost — a neposlušnost.

Tak se to má i nyní v naši politice. Bylo
by dosti těch, kteří za balamucení národa a

ku a slávychtivé choutky, ktoré pod rouškou
vlasteneckou se prováděly, aniž by 80 k oprav
dové, possitivní práci p Jo, zasloužili —

notný rydyž tulák, který so namáhavé práce štítí,
někoho oklame a má z toho zisk, jest zavřen,
řekne se: To je lump, dobře mu tak. Když
ale leckterý ten pan „vlastenec“ bez práce do

pas se klamu, za nějš třeba celý národ pyká,dyž a něho rozhoduje sláva a zisk — toma
ee říká: „Praktická politika“. A že ve státě,
kde se má jednati o křesťanskouspravedlnost
ten poliček přijde na řadu, jest nepochybno,
Nebof epravedlinost vyžaduje také pokoření
— a trest.

Ale pravil jsem,že byla potrestánai ne
poslušnost. A toho bychom zvláště my v die
cési Králohradecké měli býti v přední řadě
pamětlivi. Mnohý katolík třeba chodí do ko
stela na kázaní, chodí do epolků, čte katolické
časopiey zvláště „Obnova“ — aleto, cose mu
řekne — neposlechne. Neuznává to ze vážné,
a jedná třeba zcela opáčně. A nč třeba se do
mnívá býti dobrým katolíkem, přec enad ani
nepomyslí že spravedlnost ani jeho trestu ne
ušetří. Neposlechne-li vyšší autority, nedbá-li
upřímných pokynů nejen že „neponese ko
rouhvičku“, to jest, nedocílí za práci svou
žádné odměny — ale dostane poliček, či jinak
řečeno, bude stejně pokořen jako jeho odpůrce
„v boji o slávu“.

ABO
Politický přehled,

Delegace. Dne 21. t. m. byly přijaty de
legace císařem. Na řeči předsedů delegací odpo
věděl císař mezi jiným: Se zvláštním potěšením
mobu také tentokráte poukázati na náš nezměněně
srdečný poměr ku říším s námi spolčeným, jakož
i na naše důvěryplné a úplně přátelské styky se
všemi velmocemi a odvozovati'z této potěšitelné
situace politické oprávněnou naději v další zas
chování míru, Moje správa vojenská obmezila na
příští rok. výdaje na míru nejkrajnéjší. V poku
ech se zavedením nových děl bude pokračováno.
Bosna a Hercegovina uhradí jako dosud své
správní výlohy z vlastních příjmů. S českými de
legály mluvil panovník velice vlídně a vysloví“
jim díky za zménu taktiky, jíž umožněnodělnostl
parlamentu. Del. Pacákovi pravil: Vaše chování
je rozvážné, rozumné a patriotické, Dokázali jste
veliké dílo, jest mné dobře povědomo, s jakými
obtížemi, Musím tento váš postup jen s pochva«
lou uznávati a zůstanu | vám zavázán vděčnoslí.
Při tom několikrát panovník pronesl, jak velice

A.M. V. P.

Tento úryvek z jednatelské zprávy Cyrilské
jednoty Želivské snad stačí, aby důležitost Cyril
ských jednot náležitě byla oceněna.

Jest mnoho míst v naši diecési, kde bud
málo a nebo vůbec nic k povznesení chrámového
zpěvu se nepracuje. A přece právě Hradecká dis
cése dle úsudků časopisů z diecési jiných jest
tou, kde téměř nejvíce se o círk. zpěv péče jeví.
Nuže, když již snahy naše jsou oceněny, když
vidíme, že v některých místech činnost Cyrilské
jednoty utěšené se rozvijí, proč by nemohla za
vládnouti tatáž ušlechtilá snaha i jinde? Není
k tomu potřebí velikých, snad nemožných obětí,
nýbrž trochu dobré vůle a pochopení. Jsou je
dnotlivci, kteří prázdný čas věnují pouze prospě
chu Cyrilských jednot, ele přes všecky jejích
oběti nejsme v tomto ohledu dosud tam, kde
bychom již býti mohli, kdyby všude alespoň
trochu pochopení pro tuto myšlénku měli,

A jestliže již dnes Hradecká diecése jest uzná
vána, jako přední středisko círk. zpěvu, nabyla by
pak jistě tím větších zásluh, kdyby ve všech far
nostech zájem pro Cyrilské jednoty se jevil. Jsou
osady, kde snad dříve církevní zpěv utěšeně
zkvétal — a dnes se tem nedělá ničeho.

„Poměry to nedovolují«, zní obyčejně vy
býbavá -omluva — ale jest jisto, že by ty po
měry nekladly tak velikou překážku, kdyby zde
vlastně neplatila slova: »Nechce se nám do toho«.
— V každé farnosti jest snad někdo, kdo by
zpěvu cvičiti mohl, ale ovšem, záleží také na tom,
aby měl s kým,

V jednom městě borlivý příte! církev. zpěvu
týden co týden přicházel večer do místnosti spol
kových, aby zpěvu cvičil. Než obyčejné buď tam
málo kdo přišel, aneb ko přišel — pak do kostela
nešel, aby tu, co. nacvičil, dovedl uplatniti.
Mali se tedy opravdu pro dobrou věc pracovati,
jest rozhodné třeba tu obvyklou liknavost odlo
žiti a s chutí do práce se pustiti. A že práce
Cyrilských jednot vskutku přinese i potěšení
těm,kteří se ji ujali, netřeba ješté podotýkati.

se na Prehu těší. Del, Heroldovi slíbil že navštiví
národní divadlo. Dr. Herold pravil, že se budou
při návštěve J. V. v Praze dávati ukázky z děl
Vrchlického a Dvořaka, nových členů sněmovny
punské.

Cesta ejsařeva do Čech nalsdilapří
jemně celou českou veřejnost. Císař přesvědčí se
znovu o lásce a oddanosti českého lidu k nositeli
koruny svatováclavské, přesvědčí se o tom i pře
dseda ministerstva dr. Kdrber. Zarejduje politická
loď do vod nám příznivějších? Bude míti cesta
císeřova vliv na změnu vnitřní politiky aspoň
v tom smyslu, že národu tak kulturně vyspělému
a svému králi oddanému přísluší právo, aby
jazyk jeho v rodné vlasti byl respektován a tatáž
moc i vhv mu příslušely, jako jazyku něme
ckých přistěhovalců? Roku 1899 © manévrech
v severních v Čechách návětěva císařovav našem
království měla v zápětí zrušení jazykových vý
nosů; kéž letošní návětěva přinesenárodu našemu
vrácení jeho zákonem mu zaručeného práva na
rovnoprávnost v úřadech| Také tenkrát byl mi
nistr vnitra dr. Kórber tím, který bral, teď by
mohl jako minlstrpresident býti mužem, který
vrací.

V uherské delegael velitel námořní
ctva, který není sice ministrem, ale svůj odbor
zastupuje semostatně jako ministr, přišel s účtem
již dne 22. t. m. Nepovoluje žádné slevy, nanejvýš
jest ochoten posteviti požadavek na stavbu ně
kterých válečných lodí do mimořádného rozpočtu,
což pro poplatníky, kteří nemají žádné mimo
řádné kapsy, zo kterých by mohli čerpati, je ve
lice slabou útěchou. Práce v delegacích má se
popoháněti ne parní, ale elektrickou rychlostí,
aby hned po svátcích mohly býti ukončeny.

Poslanecké směmovné připravilv pon
dělí min. financí Bóhm-Bawerk zvláštní překvapení.
Podal jménem vlády předlohu, jíž se zavádí daň
z jízdních bloků železničních za dopravu osob.
Na hlavních tratích činí 12 proc. jízdného, na lo
kálních 6 proc., za malých drahách 3 proc. Za to
odpadne dosavadní 2 proc. poplatek z jízdních
llatků. Vláda, která doufá, že nová daň vynese 11
mil, K, chce užíti této sumy jako nábrady za
zrušení mýt, pak pro diurnisty a pro vdovy asi
rotky po úřednících, kteří zemřeli před zavedením
nového pensijního regulativu. Předloha tato při
jata s velkou nedůvěrou, poněvač jest sto, aby
obrozila a zmenšila dopravu osobní.

polečný rozpočet vykazuje potřebu
367,814 966 K (-|- 780.260 K více proti loňsku).
Výnos cel obnáší jen t10,541.299 K )méně o
14,497.950 K). —| Ministerstvo záležitostí zahra
ničních požaduje 10,754.357 K (+ 334,373 K).
Ministerstvo vojenství potřebuje 342,568.552 K
(+ 450.022 K) a z toho připadá na řádný vo
jenský požadavek 275,858 619 K (+ 2,399.447 K),
na mimořádný 20,019.103 K (+ 5,149.425 K).
Řádná spotřeba námořnictva činí 30,803.200 K
(-+ 2,281.540 K), mimořádná 15,887.620 korun
(+ 918.460 K). Spotřeba na vojsko v obsazeném
území činí 7,367.000 K. — Rozpočet pro Bosnu a
Hercegovinu vykazuje potřebu řádnou 41,477.737 K,
mimořádnou 3,074.559 K, dohromady o 1,990.845
K více než loni. Uhrada činí44 846.281 K (více
o 2,056.400 K než loni).

Zadlažený královský mamžel. Princ
mekienburský, kterého mladistvá královna nizo
zemská Vilémina oblažila svou rukou, jako pruský
oficír nasekal miliony dluhů. Královna však pro
hlásila, že dluhů jeho platit nebr.je a že mu také
na dluby ani groše nepůjčí.

Události v Srbsku. Již před sňatkem
svým prohlašoval král Alexander, že královna
Draga — jest těhotnou, že se tedy Srbsku dostane
brzy následníka trůnu. — Ruský car již slíbil
kmotrovství — celý národ s radostí očekával
radostnou událost v královské rodině ——a nyní
najednou přichází zpráva, že to byl klam, že
královna vůbec těhotnou není, ač sama o sobě
(vrdila, že je v jiném stavu. Z toho panuje
v Srbsku veliká rozčilení. Vyvstává mocná strana,
která nalébá na krále, aby škandál ten napravil
— rozvodem. Král ale prohlásil, že raději se
trůnu zřekne, než aby se nechal s Dragou rozvést.
Mnozí se domnívají, že to byl schválně předstí
raný klam královny Dragy, aby snadněji byla
národem srbským za královnu uznání. Z kruhů
lékařských se zase sděluje, že jde tu o sebeklam,
vysvětlitelný v případě, kdy ženě zdá se, že jest
těhotna a představa tato jest tak silna, že u ženy
jeví se příznaky těhotenství.

Válka y Čímě. Londýnskéčasopisy ozna
mují z Pekingu: 400 až 500 Úíňanůutvořilo
v krajině Wenau sdružení za účelem pronásledo
vání křesťanů. Před týdnem napadli křesťteny a
mnobo jich zranili,ABO

Drobná obrana.
„Óas a leš“. Čtenáři Času se divili, že

Čas neustále vzdor všem opravám tupil býva
lého primatora pražského, Dra. Podlipnóho,
že prodával darované lososy. Každý by byl

soudil, že Čas vystupuje tak sebevědomě dle
spolehlivé zprávy, zatím věsk soudní žaloba
přinutila stný list k prohlášení, že „pri
matorský losos“ byla ničemná lež ko týrání

olitického odpůrce vymýšlená. Pak bude ještě
8 viniti Obnovu ze lži!

Vášeň nenahradí vzdělání, V„Oavětě
lidu“ apílá nějaký dopisovatel „v původním
dopise“ miasionářům, že prý si stěžovali s ka
zatelny. „Celý venkov přišel, aby svaté avá
tosti přijal, ale kdo nepřišel to jsou páni
úředníci a učitelé“. Dle zkušenosti, že se
obyčejně ten ošívá, koho svědí, můžeme uho
dnouti, kdo tento vášnivý dopis psal a můžeme
ho připočísti na účet tajného loňského oběž
níka na všecky učitelské spolky, jimž bylo
pražským štábem ukládáno: „Nijakou zbraň
nesmíme zahazovati.“ Dle toho mravního sta
noviska pana dopisovatele víme, co si máme
mysleti o volání po policajtovi do kostelů
před kazatelny a o jeho čistém „nezfalšova
ném“ náboženství, Takové věci v „Osvětě“ ge
již ovšedněly, proto na ně ani neodpovídáme.
Milý pane dopisovateli, starými frásemi lid se
nedá již oslepiti, neboť vzdělání lidu stoupá,
proto vám radíme, abyste raději dříve stu
doval a pak teprv na veřejnost vystoupil,
neboť vztek na knězo nedělá ještě člověka
spisovatelem.

Práce pre praského krále. Nedávno
překvapen byl svět zprávou, že v pruském Slezsku
v pevnosti Nise atvořil ae spolek z vysokých úředníků
státních a vojenských, který má pomáhbati „nábožšen
ským“ potřebám protestantských souvěrců v Rakousku.
Takové „pomáhání“ prohlásil jasný následník trůnu
za velezrádný rej, ač praskými markami podplacené
noviny to slavnostně popřely. My věříme slovům Jeho
Výsosti, poněvač stoletá historie nás poučuje, kterak
Prasko umělo vždy pod rouškou náboženské ochrany
rakouského protestantského obyvatelstva šířiti my
členka prašáckou. Nedávno jeme podali z Rozkových
dějin doklady, že jiš od roku 1786 mají čeští prote
stanté nepřetržité epojení s Berlínem, ačkoliv se stále
ohánějí svým ryzím vlastenectvím a ostonzejí kato
líky, že prý chtějí Rakousko zašantročiti v otroctví
Říma. (Viz Herben, Šádek atd.) Nejen v Čechách, ale
i na Moravě ujímal se praský král svobody nábo
ženské na Valašsku. Když se atrojilo Prusko v r. 1750
a později k válco e Rakouskem, vždy Valaši vyatu
povali se svými stížnostmi náboženskými, které pro
svou bezpředmětnost nesly patrný ráz zahraničného
štvaní. (Víz dra. Kryštůfka dějiny církve katolické
v Bakouska str, 92 a n.) Toto hnutí evangelíků v do
bách těžkých pro rod habsburský jest skutečně více
nežli věcí nehodilou a proto v době nynější po zaá
mém výroka p. arcivévody všecky výstrahy Času8
Hlasů ze Siona před strašákem klerikálním nejsou
nie jiného nešli chytrácké sypání písku do očí. Nám
Čechňm nemůže býti Ihostejna ona pozorná péče,jakou
věnuje Prosko „náboženským“ potřebám rakouských
protestantů, protožo ještě z r. 1866 chováme v čerstvé
paměti „rytířské“ kousky nynějšího svého spojence.
V osudném tomto roce nestydělo ee Prusko vojenských
uherských zajatců v povnosti Nise sváděti ku vlasti
zrádě. Uberský emigrant, hr. Th. Csaky za přítomnosti

praského pornostního velitele pobuřoval uherské za
até vojáky proti rodu habsburskému a podněcoval je

ka oddanosti šlechetnému rodu hohenzoliernskéma,
jenž prý chová nezištné sympatie k národa uherskému
a chce dopomoci Uhrům k samostatnéma království.
Po této řeči přihlásilo se ihned 400 mužů zo 8000
uherských zajatců ku Klapkavě legii, která měla sa
zády rakouské armády rozníti vzpoura v Uhrách.
Praská vláda nejenom propustila na svobodu tyto
svedené vlastizrádce, nýbrž nucenou těžkou pracía
bídnou trestnickou stravou snažila ee dosud císaři
věrné vojáky ku velezrádě dohnati, takže ještě dalších
800 mužů zpronevěrou vyhnulo se snrovému týrání,
A tyto zrádce v legii Klapkově bojující vedl sám
pruský general hr. Stolberg proti říši rakonské i po
uzavřeném příměří, Dějiny válečné neznají skutečně
většího bídáctví nad svrchu vylíčené pravdivé udá
losti (viz dějiny pěš. pl. č. 2.) A dnes po 85 letech
opět v pevnosti Nise utvořil se z pruských civilních
i vojenských hodnostářů výbor na „ochrana“ potle
čovaného evangelia v Rakousku, což u jistých vla
stenců budí radostný souhlas. PokoleníJidéšů ještě
pevymlelo!

Z činnosti katol. spolků.
Schůze politického křest.-demeo

kratického klubu pro hejtmanství krá
lovéhradecké v Blešně. Novýpolitickýklub
si vede čile. V neděli, dne 19. t. m. pořádána v Blešně
u Třebechovic schůze, jiš zahájil za četné účasti mí
stního i vůkolního posluchačatva (as 200 osob) před
seda klubu p. stavitel Černý,uděliv slovo pozranému
řečníku p. dra. Reylovi, jenž v delší řeči přes 1 a půl
hodiny trvající vyložil politické zásady české kře
sfansko-demokratické strany zs četného souhlasu po
sluchačstva. Pan řečník poukázal na zvrhlost a pro
dajnost politiky bezbožecké a odůvodnil nutnost no
vého základu české politiky na zásadách nábožensko
mravních. Odmítl zdařilým důkazem lichost běžné
pomluvy, de čeští katolíci hodlají národ český zavásti
ve tmu a porobupapežského státu, poukácav, še ka
tolická politika nemůže bráti se ani jinou cestou,
nešli každá ji.á poctivá politika t. j. kuprospěchu
lidu. Řečník promluvilo projektované předloze vodních
staveb a zahájil tím debatu o tomto předmětě, se
steviv posléze petici poslanecké anémovně, v níž žá
dáno, aby před stavbou vodních drah bylo přikročeno

ku regalaci řek Labe, Úpy a Orlice, ku meliorací zavodňovaných posemků a kuvydání ochraných cel proti



noblasně přijata a byla saslána říšskéma poslanci
sáplavě císího obilí. Petica bylapo některýchdoplňcích

pů Bedřichu Schwarzenbe: vi, jenž vynikejícím spů

sobem héjí zájmy zemědělců českých peti rabivostivelkého průmyalu. Po sdařilé této schůzi přistoupili
četní rolníci za členy klubu a projeveno bylo přání,
aby klub podobné echůse konal často. Příští schůse
bude so konati v Krhovicích u Třebechovic. Zdař Bůh|

Schůze výborm polit. křesť.-demokr.klubu
Kralohradeckého konala se v sobotu, dno 18, t. m.
na Slezském Předměstí. Schůsi zahájil předseda,
stavitel Černý načež jednatel, pan red. Vobejda-Pro
eečský po přečtení protokolu podal jednotlivé návrby
k odhlasování. Uaneseno, aby klub co nejčastěji před
nášky konal, schůze výborové aby byly svolány ka
ddých 14 dní, stanoven počet tiskopisů,určen honorář
spolk. aluhoví a učiněn rogvrh další práce. — Za
spolkový orgán jednohlasně přijata „Obnova“. Aby i
finanční stav klubu byl dostatečným ueneseno pořá
dati nějakou zábava; aeatavení programu svěřeno p.
jednateli. Schůze ukončena byla modlitbou.

Katel. jednota „Nvormost“ v Pře
lemčí konela v neděli schůzi, která byla dosti
četně navětivena. Pan redaktor Prosečský £ Hradce
Králové přednášel zde o thematě: „Křesťanství a
čeští roalisté“. Výtky, které realisté katolíkům činí
rozebral a na základů fakt jejich bezdůvodnost ob
jasnil. Uvedl, kterak realisté smýšll o náboženství
vůbec a jasným, srozumitelným způsobem naznačil,
kde vlastně kořen celé činnosti realistů vězí, Ku
konci vytknul naše stanovisko a význam veřejné
dinnosti katolické, Přednáška, která 2 bodiny trvala,
byla s velikou pozorností vyslechnuts a řečník od
měněn potleskem,

Katol. jednota v Bolchešti u Opo
čma konati bude v neděli, na Hod Boší svatodušní
echůzi, při které o otázce národohospodářské pře
dnášeti bude p. Prosečský, redaktor „Obnovy“
£ Hradce Králové.

Jednota katol. mužů a jinechů
v Horním Situdenel konati budedne2, června
o 3 hod. odpol. ve Stražnici v hostinci p. Tlapala
epolkovou scbůzi s těmito přednáškami: „Církev ka
tolická pokroku nebrání“ přednese dp. St, Sebnberg,
předseda této jednoty. „0 otázce řemeslnické“ po
hovořil p. Ant. B, Drápalík. — Za týden na to dne
9, června odpol. ve 3 hod. v obci Oudavech v ho
etinci p. Lupoměskýho koná schůzi opětně s dvěma
přednáškami, Dp. St. Scbonberg promluví: „Zdali ne
věra může se něčím honoeiti?“ p. Drápalík „O do
movakém právu“. Konečně táš jednota společněs je
dnotou Sopotskon uspořádá achůzi odpoledne v pondělí
svatodašní v Sopotech u p. Oodráčka. Zde řečniti
bude p. Ant. Drápalík načež někteří členové jednoty
Sopotské přednesou pro obveselení solové výstupy.

Svěcení praporu katol. liter, spolku
v Ostřetíně bude se konatí dne 27. května. Prapor
posvětí dp. Fr. Čermák, konsistorní radaa biek.vikář,

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecósní. VPánusesnali: pan

František Trávníček, farář v Branišově + 2. května
unaroz. 1883, vyav. 1861), pan Alois Nývlt, V. Vuln.
majitel zl. zásl. kříže s kor., konsistorní rada b. vi
kář a děkan a v Holohlavech + 12. května (narozen
1820, vysv. 1846); p. Jan Klinkáček, b. notář, děkan,
farář ve Sv. Kříži 1 21. května (naroz, 1838, vyav.
165:). Ustanovení jsou: p. Stanislav Červ,admi
nistrator, za faráře v Nových Dvorech, p. Karel Neu
2l, kaplan za admin. v Ronově, p. Frant. Neutwich,
kuvp. za admin, v Harrachově, p. Frant. Kratochvil,
kaplan za admin. v Záboři, p. Jindřich Kolář, admin.
za nuplana v Petrovicích, p. Karel Bláha, kaplan Po
trovický za koop. do Problozi, p. Leop. Opletal, ka
plan za admin. ve Branné, p. Frant. Král, koop.Tře
bovický, za admin. do Lukové, p. Jan Snížek, koop.
za admin. ve Sv. Kříši, p. Em. Novák, kaplan za ad.
ministr. v Č, Skalici, p. Fortunat Kořínek, koop. Svo
janovaký, za koop. do Sopotnice, p. Josef Pácal, koop.
Mříčenský, za koop. do Svojanova. p. Ant. Bartoš,
koop. za admin. v Branišově,Uprázdněná míata:
Branišov, fara patron. Spofitelnyj Libereckéod 2.května,
Holohlavy, děkanatví, patron. Jeho Veličenství od 13.
května, Sv. Kříž, fara patron. městské rady o Něm.
Brodě od 22. května b. r.

Osobní. Vidp. Dr. Josef Mrštík, professor
bohosloví v Hradci Králové, byl J. V.císařem jmeno
ván arciděkanem v král. věnném městě Chrudimi.
Blahopřejeme.

Beseda v Hradel Králové pořádávso
bota, dne 25. května t. r. v místnostech městského
Klicperova divadla koncertní večer tamburášského od
boru zpěv. spolku „Tovačovský“ ve Vídni ea spolu
účinkování pěveckých jednot „Elišky“ a „Slavjana“
v Hradci Králové, jakož i vídeňských umělců al. M.
Volavých, koncertní pianistky, p. Rud. Volánka ml.,
koncertního houslisty, a p. J. Háši, člena sympho
nického orchestru. Začátek o půl 8. hod, večerní.

Anonymmími dopisy byli obdařeníně
kteří páni vHradci Král. Neznám ; isatel sděluje,
že re v nejbližších dnech stane v radci něco neoby
čejného co snad bude mnohého mrzet atd. — Takové

anonymní dopisy nejsou v Hradci ovšem žádnou novinkou. Co chvílejest jími někdo obdařen, Áno, jsou
jednotlivci, kteří to provádějí jako veselý sport a ra
dují se z toho, když mohon někoho hodně rozlobit.
— Kolik svárů v rodinách, co žárlivostí, apolečen
ských rostráek atd. jiš anonymní dopisy spůsobily.
Také cizinci, který třeba jen krátkou dobu v městě
našem dlí, dostane se brsy toho potěšení de jest ob
dařen nějakým anonymním dopisem, Je-li alo zvláště
mladý a blavně má-li beské šaty dobře si jej vši
mnou vdavokchtivé dámičky; pátrá se pak po jménu a
a bydlišti — a hned so fabrikoje anonymní dopis.

Jistý pán, který 8 měsíce v Hradci pobyl,nám edě
laje, če v té době dostal 27 anonymních dopisů, které
ei vzal sobou do Prahy na psmátku, abysl tam mobl
vzpomínat na Hradec — a tuto svláštní jeho kuriositu.

Očkování. Hlavní očkovánídítek dosud ne
očkovaných provede městský lékař ve dnech 30. a 31.
května t. r. vždy odpoledne od 1. do 3. hod. v míst
nosti Sokolovny (vchod s Kavěího plácku). Přehlídka
letos očkovaných, jakož i očkování další konatí se
bude ve dnech 7. a 6. června v tuše dobu a 1 téže
místnosti. —

Ojrilské eričemí pořálá cyrilskádlecésní
jednota královéhradecké s farní cyrilskou jednoton
opočenskou na Opočně v úterý svatodušní dne 28.
t. m. Cvičení sačne o 9. hod. ráno a ukončí se o Ď.
bod. odpol. O 9. hod. ráno v děk. chrámu Páně
spívaná mše av., při kteró řízením místního ředitele
chora p. Lud. Talchmana zepěje jednota opočenská
mši ke cti sv. Václava od Fr. Z. Skuherského. (Glo
rise a Credo « Missa brevis téhož skladatele. —
Vydal Fr. Urbánek v Praze). — Proměnlivé menší
části a Pange lipgaa provede sbor ctihod. pp. bo
hoslovců z Hradce Král. řízením dp. Dobr, Orla,
docenta círk, zpěvu na theolog. ústavě tamtéž, Po
mši av. předuese místní jednota výběr z Lebnerových
rorátních zpěvů upravených ke měj av., z mešní písně
obecné: Kyrie a Sanctne („Oltář“, str. 230.), amíš,
sbor: „Ty, kterýž mocně kraluješ“ (harm. L, Taich
man) a církevní hymou. Na to bude v sále hotelu
„Holub“ předseda diecósníjednoty vedp. professor dr.
Jos. Mrštík přednášeti o thomatě: „V čem záloží
reforma církevní hodby?“ Po přednášce provede dp.
Dobr, Orel chorální cvičení s účastníky. O půl 1 bh.
společný oběd r hotelu „Holab“. (Couvert za 1 K.)
Odpoledne: Od 2 do půl 4 bod. pokračování v cri
čení chorálním a pokud čas atačí, i v polyfonním,
O 4. bod. odp. pobožnost v děk. chrámu Páně, Při
ní sapějí pp. theologové: 1. Gloria simplex s Ordi
úaria missae. 2. „Patrem“ z dvoublasé mše od Pe
rosiho s průvodem varhan. 3. „Křesťanská duše“
čtverhlasně na motiv z nápěvů k Oltáří. 4, „Kyrie“
a Benedictns“ z Wittovy 4 bl. mše „in honorem ecti
Francisei“ « průvodem varhan. Ó. „Sanctus“ čtyř.
blasé od Jos. Rennera ml. 6. „Impromperium“ 6 hl,
od P. Al, Paloatriny, 7. „9v. Václave“ čtyřbl. dle
melodie z r. 1407. (harm. D, Orel). Potom při vy
atavené Nejsv, Svátosti: „Ve jména Otce“ (nápěvy
k Oltáři str. 106.), „Pochválena a pozdravena“ (náp.
k Oltáři 107.), „Litanle k Nejsv, srdci Páně“ (dle
dodatku k náp. Oltáře), „Pange lingua“ chorální, a
po sv. požehnání: „Anděl Páně“ dle nápěvů Oltáře
str. 106,

Socha sv. Jana Nep.v Pardubicích.
Mladočeské „NeodvisléListy“ v Pardubicích píči:
„Socha sv. Jana Nepomuckého na náměstí, která dříve
ve dnech svatojanských bývala hojně kvítím okrá
šlena letos byla zcela opoštěna. O výzdobu tu s pří
kladnou pečlivostí starsl se druhdy provazník zdejší
pan Rožek, týž však tráví nyní jesoň života u svého
syna na venkově a 8 jeho odchodem jako by vymi
sela ze srdcí zbožných lidí láska k tomuto světci“.
K tomu dodáváme: Ačkoliv jest nám to velice divné
kde se najednou tolik zbožnosti a úcty k českému
světci u Neodvislých Listů vzalo, přec tento projev
nutí k přemýšlení,proč se aui nikdo z katolíků ne
nalezi, kdoby byl opuštěnou aochu okrášlil, Na věci
často zcela bezpředmětné vydá se i n katolíků často
peněz dost a dost — ale na veřejný projev úcty k nej
většímu českému světci se zapomíná,

Z Parduble se nám oznamuje: Dp. kate
cheta Fr. Prokůpek se na naší obecné novoměstské
škole již rozloučil. Byla to ticbá, ale dojemná slavnost!
kterou sbor učitelský s panem řiditelem ©Vosykou
v čele v neděli o půl 10 hod. připravil svému mi
lému a upřímnému katechetovi na rozchodnou. Shro
máždění žáci v tělocvičně zapěli nejprv pěknou píseň
na rozloučení, Pan ředitel Vosyka na to ve jménu
celého sboru: učitelského rouesbvělým hlasem loučil
se s milým drabem, vzoruým u Šlechetným knězem,
neunevným a pilným katechetou. Poukázal zvláště ua
společný cíl práce kněze 1 učitelo ve společnosti
lidské — totiž ua zuělechtění a povznešení lidské
povaby příštích generací. Žák té třídy J. Řejha
pěknými slovy děkoval jmenem všech žáků svému
učiteli náboženství za všecky oběti, které tento po
9 roků svým žákům přinášel. SI. okr. Školuí rada
poslala k této slavnosti jako zástupce pana ředitele
J. Svobodu, a sl. místní školuí rada p. J. Harati
vkého. Oba dp. oslavenci blahopřáli, Na konec pro
mlavil dp. katechele, nyní farář na Pračově, Tkli
vými slovy děkoval všem za veškerou láska a ochota,
s kterou mu p. učitelové vždy vatříc přicházeli,
povzbuzoval mocně dítky k lásce Bobu a k vlasti,
ku práci a šlechetným cílům. Děti usedavě zaplakali
s nám všem přítomným zatřpytla 60 slsa v oku.
Slavnost skončila zapěním bymny rakouské a bymny
národní, Oslavenci « plna srdce volám ještě jednou:
„Zdař Báb l“

Úmrtí. V Modlešicích somřel v pátek H
svobodný pán Wiedereperger s Wiedaraperga ©. s k,
komoří, poslanec zemský a majitel velkostatku Me

dlešice. NádhernýPote konal se v neděli na hřbitovv Mikolovicích.—V Třebechovicích semřel 23. května

nidp. Josef Řehák, farář Třebechovíckýna odpočinku a osobní děkan v 68. roce věku. Vrátiv se ně
kolik dní před tím = pouti Lourdeké omemoonělzá
nětem plic, kterému podlehl. Pohřeb koné se v úterý
o 10. hod. na hřbitov v Třebechovicích.

První sjezd dělnictra textilního
koná se o svátcích svatodušních v Náchodě; jednatí
se bude o založení evazu zemského, případně říšského.

Česká tevárma ma plimíky zřízena
byla v lednu v Křižánkách u Svratky. Továrna patří
firmě Ladrík Hájek a spol. Čuské šivnostníhy na to
uposorňojeme,

Perly národního učitelstva ze Žim
berka a okolí, pan Haber s p. Malý scházívají se u

porlícího moku, u perly šamberských didů, šida Porlfra (ve fořtovně.)
fWlavmnostotovřemí průmyslového

musea v Chradimi, v neděli konána, vydařila se
akvěle. Pontifikální mší sv. sloušil J. M. vadp. kapit.
děkan dr. Al. Frýdek, za assistance domácího ducho
venstva a přítomnosti vldp. proť. Dra. Jos. Mrštíka a
vldp. vikáře Střebského. kostela za svuků hudby

ak šel průvod spolků k budově musea kde nejprve
Edotaým ohromážděným promluvil jednatel staveb

níbo odbora, lékárník sdejší oo Labler a odevzdalbudovu náměstka starosty, p. dru.Harelkovi. — Slav
nostní řeč měl p. poslanec Adámek, který vsletně vy
líčil význam musea. — Při hostině bylo přítomno

fes 200 osob. První přípitek který pronesl pan Dr.
avelka patřil J. V. císaři.

Has metáhme. Blíží se 6. červeneca naši
Husité“ zase vybízejí český lid k oslavám Hasovým.

Pro „husitské“ časopisy jest toprevou pochoutkou.V mnohém tom novinářském mozku vzplane hranice,
se sklenice řízného pleeňského vyvstane posteva „sva
tého“ mučedníka Kostnického, k vůli většímu nadšení
vezme se nějaký krvák, v němě jsou obsaženy hrůso
strašné nesmysly v klášterních sklepích, inkvisici a
o těch černých klerikálech — a jiš se to vesele píše
pro ten bodrý český lid, še z toho pak jde čtenářům
až hlava kolem. Jeon mnohé listy, které by bez té
husitské horečkynemohly býti ani žurnalisticky šivy.
Ale letos pozorujem přec, še některé s těch listů již
s těch husitských frásí slovily. Patrně přišly k pře
svědčení, že jest to zbytečno, že Hus příliš netáhne
a zvláště že ti „husitští“ vůdcové naši doby evou čin
ností a způsobem života to nadšení, které kdysi ještě
pro Hasa bylo, sami valně seslabili. — Tak pardu
bické „Neodvislé Listy“, tedy časopis mladočeský a
ro Husa nadšený letos uveřejňuje úvahu jak ty oslav
asovy leckde vypadají. Přičiněním několika fanatik

zapálí se hranice, lid stojí kolem, mlaví o všedních
věcech — a na Husa si nikdo ani nerspomene. Ba
mnosí ani nevědí proč ta hranice hoří. Pak ae jde
hesky do hospody, je velká „legrace“ a Haeovu oslaru
máš hotovou. Když uvóho času katolické časopisy ta
kovým způsobem ty oslavy Husovy dle pravdy líčily,
bylo jim hned spíláno, že „urážejí český cit“ atd. —
a ble, nyní mladodeský list doznává to sám. Pisatel
těchto řádků, kdyš byl ještě žarnalisticky činným na
Moravě, měl také příležitost obcovati před 2%roky
oslavě Husově. VBlazicích přičiněním jistého zfana=
tisovaného rolníka usneslo so obecní zastupitelstvo
v předvečer 6. července zapáliti hranici. Vyšlo se na
kopec, kde jiš policajt připravil kůpu roští a slámy;
poněvadě ze tu práci dostal 50 kr. neopomenul a
vzíti sebou láhev Eořalky, aby se na tu „oslavu“ po
silnil. „To bude ohníček“ libovali si kluci, jichž so
dostavilo na kopec nejvíc. „To by se při tom pekly
brambory“ toužili někteří s nich. Kdyš tedy již se
hranice zapálila, kochali se sousedé pohledemna oheň
a vyprávěli si, še to hoří lépe než když hořela Bar
toňova stodola. Kluci skotačili, smáli se a dorášeli
na policajta, aby udělal ještě jeden takový oheň.
V tom přiběhl zfanatisovaný rolník Kvíčala — a kři
čel: „Lidičky, vždyť přece oslarujem Huss. — —"“
A počal cosi klábosit o Husovi a o klerikálech. Sotva
ale začal nadávat kněžstvn, přistoupil k němu pan
učitel a pravil: „Slyšíte, chodíte d> kostela ?“ „Já to
nepotřebuji“ odsekl on. „Chodíte na poutě?“ „To
bych se masel stydst1“ „Modlíte se?“ „To je moje věc
— a ostatně, já nejsem klerikálem, nepotřebuji se
modlit“. „Nuže“ důrazně pravil učitel, „Hus to ale
dělal — a tadíš takó echvaloval. A když vy to za
vrhujete — jste Husův nepříteli“ Sousedé kývali
hlavou — a rozkurážený Kvíčala jaksi ochladl. Za
bračel cosi o apátečnictví — a čsl zapíjet zlost —
do hospody. Podobných obrázků ae jevilo dust i jinde.
Odtad také lze si vysvětliti, de ta husitská horečka
v mnohých časopisech ochladla a že tl páni již dozná
vají, če ty oslavy jsou jen holou komedií na bala
macení lidu.

Upozerňnjeme pp. čtenáře t. I. na spisek
„Oslava Husova“ v níš srozamitelným způsobem jest
pojednáno o bezdůvodnosti oslav, které se každo
ročně ka poctě Hasové v některých místech konají.
Objednávky vyřizaje administrace t. I.

Těináctiletý zmřivee. V ČejkovicíchnJi
čína probodl dne 11. t. m. 1Sletý Fr. Količkazámeč
nického učedníka Fr. Podzimka. Oba chlapci na sebe
jit delší čnanevrášili.

Osobní věstník mělteleký. Na trvulý
odpočinek dán: Karel Hladík, řídící učitel v Češově
(šk. okr. jičínský). — Ustanovení byli při měšťanských
školách učiteli náboženství: P, Jan Řezníček, ve Vam
berku (škol. okres. rychnovský), P. František Hodura
v Králové Městci (Akolní okres poděbradský); — při
obecných školách řídícími učiteli: Josef Drořák
v Telecím (školní okres poličský), František Voříšek

v Blatně roní okres chrudimský); — učiteli, pokudte týče učitelkami: Ed. Lidmila v Červ, Janovicích
(školní okres kutnohorský), Otakar Nigrin v Petrovi«

cích II. (U okr, kutnoborský), Ant, Košťál v Zálesí(šk. okr, tratnovský), Jindř. Grabhofforv Telecím (šk,
okr. políčeký), Josef Gabriel v Šachově (šk. oke. rych
novský), Josef Podolský ve Voděradech (šk. okr, rych
norský), Jindřich Stahl v Česticích (8k. okr. ryobnov
Josef Kubias v Černikovicích (8k.'okr. ryohnovský),
Josef Frýbl v Javornici (šk. okr. rychnovuký), Alois
Řehák tamže; — podačiteli pokud se týčepodačitelkami:
František Moravec v Suchdole (šk. okr. kutnohorský),
Johana Kramlová v Hoře Kutné, Emilie Němečková
taměe, Ant. Lofiler v Křeseticích (šk. okr. kutnohorský),

Františka Brtounová v Bystrém (šk. okr.poličaký),arel Paukert v Rohoané (šk. okr. poličský), Amalie
ova ve Vamberko (šk. okr. rychnovský), Marie

Víchova v Kosteloi nad Orlicí (šk. okr. rychnovaký),
Adolf Obst.v Týništi (Sk. okr. rychnovaký), Josef Be



Solnici (8k. okr. Antonín Lejsek
poh oka. rychnovský), BLoj

Posvěcení nového kříše tak sv. „Bo
ších muk“ ve Velkých Běcharech u Kopldlna, kterýš

me ovůj náklad vysokorodá paní hraběnka Gegina a
Ervín hraběze Šliků, majitelé panství postaviti dalie obci Běcbarské věnovali, komati se bude dne 3.

-června o 2 hod. odpol.
Tamburaši chrastečtí pořádalir neděli,

dne 19. t. m. Zeyerův večer. Hudební čísla programu
provedli tamburali tak procisně, že to vebusovalo obdiv
všeho obecenstva. Jen krátký čas uplynnl od té doby,
00epolektamburašůse netavil — a jiš tak překvapující
účinek. Je vidět, že všichni pp. členové o opravdovým

„zápalem ujali své činnosti s pro Chrastecký spole
čenský divot získají oi zajísté velikých záslah. Ná
větěva s místa i okolí byla velice četná, Z čistého
výnosu bylo věnováno 20K ve prospěch chudé mládeže.

Z Hlinska. Na neděli, dne 10. t. m. oblá
čens byla v našem městě veřejná sohůse lidu. Již v
pátek před tím osnamovaly veliké červenobílé plakáty
na rozích, še v neděli savítá do Hlinske nový spa
nitel národa českého, poslanecKlofáč, aby pojednal 0
pol. sitnací a poměrech nárohospod. Kdo jen poněkud

:pana poslance zná, těšil ae, Še zase jednou uslyší
ohnivou, vše drtící, bombastu plnou řeč. Než stalo
se něco jiného. Bratr Klofáč se nedostavil, ani se ne

„omluviv a místo něho přijel bratr Kovařovič, aby zs
něbo lámal kopl. Při zahájení schůzi o 10, hod. dop.
p. Chmelíkem, bylivoličové Klofáčoví mesi Mítomnými
v menšině, teprv později do schůze as dostavujíce,
takle vyzvání p. zabejovatele, aby za předsedu byl
svolen zdejší parkmistr p. Fiala, vyznělo na prázdno.
Na tato okolnost dobře asi počítali zdejší social. do
mokraté, kteří dostavili se záby v plném počtu, je

„jichů usilovné enaze podařilo se prorasiti svoje před
sednictvo. Tím ovšem řečník octl se v poněkud ne

milé aitaaci. A ačkoliv v řeči své,Pá nánaje o poměrech na říšské radě, počínal si dostiopatrně, aby
nenarazil, přece přes ta chvíli byl předsedou zakři
kován. Po něm přihlásil se k slova social. demokrat
Ackermann, vytýkaje jmenovitě poslanci Klofáčoví bez

„charaktornosti, obviňoval jej še se dává upláceti od
židů a i z jiných s mravo tností se zrovna ne
arovnávajících kousků. Tak se dostali národní s bez
národními do řečnické potyčky a z oboa stran vyšlo
špinavého prádla až až dost ns povrch. Schůze od
které jisté kruhy tolik očekávali, skončena k nevelké
radosti národních dělníků, kteří na svóho poslance

„jsou velmi roztrpčeni.
Z České Třebové. Vneděli,dne 19,května

t. r. pořádala „Občanská boseda“ v Parníku u Čes.

"Třebové veřejnou schůsi, na níž přednášel B dr. Štem„berkao „rolnictvua jinýchstavechv národě.“ Těmito
„jinými stavy“, jsou nejspíše klerikálové, neboť se po
schůsí o jiném nemluví, než jak pan dr. „řezel kle
rikály“. Pandoktor rozebíral též školskou otázku dle
klerikálů s tn rozumí se samo sobou, že tito chtí
udršeti lid ve tmě nevzdělenosti čehož důkazem

(jest, že dadají šestiletou školní dochásku na místě
dnešní osmileté. To však pan doktor zapomněl říci,
že tato žádá se jen pro školy takové, kde

„dítě několik roků sedí ve třídě jedné i
při té největší pilnoeti — pro školy jedno
a dvoutřídní. V nábradu, za ztracená dvě léta

-žádá se však čtyřletá návětěva opakovacích hodin, což
všecko pan doktor buď ne“í nebo věděti nechce. Hol
nivtra odporučoval záložny Haiffoisenovy a při tom
zase zapomněl,žo klerikálové nejvícezáložentěch
založili. Při tom mimochodem podotýkáme že „ouví

-nený“ pan doktor při přednášce pro katolíky měl jeden
výraz totiž: „Černí zakuklenci“.

Z Damníkova n Lenškrouna. Od11.
do 1%.t. m. konali v Damatkově tří kněší Redempto
risté se Svitav renovací sv. missio se skvělým vý
aledkem; ze 2018 duší přistoupilo 1138 ko stolu Páně,

"Téchněkoliknepřátela vlažnýchkatolíků,kteří bohu
žel v obci nyní na špici stojí a proti missii loňského
roku bes výsledkn bouřili, zachovali letva, aby se opět
neblamovali, úplný klid. Náboženské nadšení v lida

„jevilo se zvláště, když konáno jubilejní procesí z Da
mníkova do sousední obce Radoltic. | Nepřehledná
řada mužů, čen i mládeže účastnila se této pobožno
sti. Bylo to divadlo uchvacající, kteréma i zarytý
přívršenec zásad Volfových úctu odepříti nemohl.

Ze bvíměnn. Velkoujubilejní manifestační

pot pořádá duchovní správa voSvinčanechze stanicápený Podol, Heřmanův Městec, Choltice a Přeloač
v wobota dne 1. června b. r. přes Prahu do Staré Bo
leslavi.

Z Bamina ma Pollčsku Obnovasvatá
missie důst. otci řádu Bočského Vykupitele ze Svitav
od 5. do 10. května t. r. konaná neminula so a vý
sledkem. Mnoho lidu a mesi nimi i naši páni učite
lové přijali sv. svátosti. Ranní kázaní měl dp. P. Fr.
Bureš, večerní hledaný missionář P. Jan Meister.

„Zvláště dojemná byla olavnost závěrečná která nám
nikdy z paměti novymisí. Byloto milé velebné okam
diky, kdy duše jakoby opouštěla tyto všední strasti,
„které denním jsou našim udělem — a přiblížila se
k Tvůrci všeho blaha, k Bohu.

Z Kutné Hory. Sned nikde « většímnap
jetím nebyl očekáván příjezd J. B. M. jako ne Kat

„nohoraku a to svláště v obledu tom, jak zachová se
-ataroslavné královské město Kutná Hora, ono město,
(které bned na počátku činnosti své J. B. M. prublá
„sil sn místo ové rodné. Bylo zejisté všem v dobré
-paměti, jak před dvěma lety za příchodu nejd. pa
stýře do Kutné Hory u přílešitosti svěcení chrámu
Páně Nejav. Trojice tajně i veřejně sgitováno bylo
proti jakémakoliv uvítání apoštolskéhonáměstka, který
přicházel konati fankci posvátnou. Chvála Bohu po
„slední pobyt J. B. M. otevřel oči přemnobým a jeho
tak akvěle osvědčená láska k národu i těm ostatním.
Dnes možno říci „Veni, vidi, vici“. Přišel jsem, viděl

jsem, zvítězil jsem. Dnes konečně uznáno bylo, žo
Šloohetné snahy je ho vlastenecké i náboženské nesou 60
Ja jediným ollom, povznešením národe našeho a také
„bmsání toho alavně v Kutné Hoře bylo manifestováno.
Můžemeříci,že KutnáHorapostavilase zevšechměst
prral v čeloakce, jenš dloaho stíhaného, podezříva

něbo a hanobeného miláčka lidu skvěle rehabilitovati

má. My, kteří jsme byli účastníky příjezda J. B. M.dne 6. května, nemoblí jeme se ubrániti blabokému
dojmu, vidouce to akvělé přivítání, jehož se mu do

etalo. Slavná městská rada v Čele s k purkmistrema poslancem Macháčkem, všecky spolky s prapory,
zástupoové všech úřadů a škol, mládeži dospělí s du

chovenstvems jásotem vítali svéhope dobrého,láskou k lidu svómu planoucího. Neačetnéaástupy

lidstva do mnoha tisíců vroubily cestu kudy od Čer
vených Janovic přijeti měl povos, vezoucí J. B. M.
Strážníkům kteří s p. pol. radním Hrabákem udržo
vali pořádek, stěží dařilo se udrželi v klidu ty tí
snící se davy věřících ve skvěle osdobených ulicích.
Jako moře o se vlaiti množství to, kdyš objevil
se ndp. biskup a všichni valili se blíže, aby Ho ueřeli,
aby Hoalyšeli. Sestoupiv u kostela av. Jana blísko
kamenné kašny vítán byl p. purkmistrem, který vyje
dřoval své potěšení, še mošno mu přijati tek osvěd
čeného českého biskupa ve sděch steroslavné Kutné
Hory, ktorá vědy byla katolickou a katolickou i bude,
Stejnou váhu kladl i na náboženské přesvědčení oby
vatelstva p. arciděkun Vorlíček jménem věřících a shro
mážděného duchovenstva, které se všech stran se sjelo.
Provázen p. purkmistrem dal si předataviti ndp. biskup
jednotlivé korporace všude jsa uvítán s láskou patrnou.
SI. Benešova podala Mu skvoatnou kytici. Když psk
všichni fankcionáři představení bylia sice předsedové a
rostové všech živnostenských spolků, řemeslnické jed
noty, sboru ostroatřeleckého, veteránského, obou do
brovolných sborů hasičských a jiných, hnul se průvod
ku chrámu sv. Jakuba. Tuuvítán byl ndp. velepastýř
zástupci středních škol a před samým chrámem
rapěna píseň „Svatý Václave“. U dveří chrámových

drůšička jménem žákyň novoupodele bu kytici Apo běv naplněném do posledního místečka chráma měl J.B
M. kázaní, ješ zanechalo dojem hluboký svou sílou a
přesvědčivostí jakož i úchvatným, J. B. M. vlastním
přednesem. Po kéraní následovalo biřmování studu
jících. I oba následající dny byly dny avátečními pro
Kutnou Hora a kdekoliv J. B. M. se objevil všude
uvítán byl s láskou v pravdě oddanou a s vroací
příchylností. Město po všecky ty dny oděno bylo
v háv slavnostní a v některých domechskvěly se i ob
rasy J. B.M Byly to nezapomenutelné dny a v nich
teprvé ukázala se Kutná Hora v pravé podoběměsta
skrs neskrz katolického. To nejsou červánky jitra, toť
plné radostné jitro probuzení katolického ducha. Kutná
Hora se opět nalezla a jak zahanbeně krčí se vedle
ní ona městu, která pro duši tak ušlechtilou, pro muže
tak na výsoat porenešeného, pro svého obětavého vý
tečného syna neměla ničeho, leč ledový chlad nebo i
hrubé výpady. Kutnohoranům 8 jejích zástupci pře
jeme: nechť zkvetá a mobutní ten dach, který tu tak

města najde avé nepřátely, že budou snad kaceřování
a na pranýř stavění, ale to af je nezalekne, Proti jed
notlivcům mají za sebou všecko občanstvo. které je
dovede obbájiti a každou hanu a urážku tím větší
příchylností a láskou odmění!

Ze Záboře. Dne 0. května zavítal k nám
nejdůstojnější náš arcipastýř Eduard Jan Nepomucký
Brynych. Úvítán byl slavně. Na hranicích farnosti
zábořské a Novodvorské uvítalo nejdůstojnějšího pana

piskapa banderium čítající 40 mužů ve stejnokroji.Případnou řeč pěkně proslovil Jeho Biskapské Milosti
rolník Habrkovický pan Václav Vebořil, jako náčelník
banderia. Při vjezdu do osady Zábořské hasiči se Zá
boře, od Svaté Kateřiny, z Lišic a Habrkovic spolu
s hudbou uvítali milovaného arcipastýře n slavobrány
zbudorané pod dohledem a péčí p. Frautiška Tomka,
cestmistra v Záboří; za všecky obce jichž pp. staro
stové a radní v plném počtu se dostavili, uvítací řeč
J. B. M. přednesl pan Karel Rosický, když umlkly
júsavé fanfáry vítející našeho vrchního pastýře. Pak
místní administrátor P. František Kratochvíl nrítal
nejdůstojnějšího p. biskupa jako otce nás všech kato
líků, jako neohroženého zastánce svaté naší víry A
jako velikého syna našeho milého národa. Za školní
dítky oslovila přiměřenýmuvítáním J. B. M. šákyně
třetí třídy školy zábořské Anna Kácovské. U kostela
jasný a oavícený patron kostela ZábořekéhoJeho hra
běcí Milost Emerich s Chotků a Wognínů případnou
řečí uvítal vznošeného hosta, Jenš všecek pobnat ma
vřele poděkoval. Ve Sróm kázaní mozi mší svatou
poukázal milovaný náš arcipastýř na to, že jen jedna
Jest pravá víra, jiš jako drahý klenot neporušenou
střeží matka naše Církev katolická. Vyzval nás kato
liky, abychom vážili si svatého náboženství, abychom

nvaté Církvi naší. Při zkoušce opět dokázal J. B. M.,
jak dovede hned zfekati si erdce dítek a jak hravě
přivede dítky k odpovědím i na věci nejtěžší ze sva
tého náboženství. Krásnými zpěvy zpívanými as od
40 děvčat, a dovedným doprovodem na varhany dojal
srdce všech místní p. řídící učitel Jan Zadražil. Od
poledne zaze za veliké účasti zbožného lido a za slav
ného průvodu banderia odjížděl vznešený host s útal
né obce neší. Kéž Bůb ještě dloaho nám zachová J,
B. M. kéž ještě několikrát za příčinou svatého biř
mování dopřeje Mu navštívit kollátaru naši, v níž
všichni od největšího až k nejmenším, od bohatého
ažktomu nejchndšímuk NěmuInemeláskoudětinnoa.

„Z Krchleb u Čáslavi. Dra krásnédny
prožila naše osada ve dnech 13. a 14. t. m. Uvítati
mohla ve středu svém vznešené hodnostáře a vyni
kající muže společnosti národní, byli to J. J. Karel
kníže ze Švarceabergů, J. M. nejd. p. biskup Edvard
Jan a vys. důst. p. kapitulní vikář Dr. A. Frýdek.
Sjeli se vynikající tito mužové u nás u příležitosti
udělování av. biřmování. Jiš dne 18. odpoledne oděla
no celá osada v slavnostní roucho, neboť ten den při
jetí měl zdejší rodák a čestný občan vys. důst. p. kap.
děkan Dr. A. Frýdek. Zastaviv se na kratičkou dobu
v lavi zavítal k nám k cemé hodině večerní při
vítán jsa četným občanetvem, které epolu s hasičským
sborem uspořádalo mu sastaveníčko s lampiony, hudbou
a střelbou. Dojat děkoval vadp. kapit. děkan pozna
menávaje, do.oslavu ta ne pro sebe béře,ale že dobře
cítí, še platí nejd. p. biskupovi a celé církvi a spolu

vybísel oleoky, aby tomuto biskapu a církvi věrnísůstali. Celý lesk slavnostní zazářil alo dne 16. £. m

Jiš časně ráno barcováno bylo obyvatelstvo mehnt
nými ranami hmoždířů, které ohlašovaly, že sapočíná
den veliký, na nějš bde kdo ne těšil. © půl 8 hod.

přijel p. patron J. J. Karel kníže ze Švarcenbergů
a k 8 hod.přijel odp. biskap směrem od Močovic,provázen deriem, basiči a bratrekým apolkem
s praporem, kteří doprovodili milovaného pastýře
s velmi krásně ozdobené osady své do osady naší.
U brány shromášdilo se již zatím nesčetné množství
lidí s dachovenstvem, p. patr. komisařem K. Slaríkem,
důchodním ze Sedlce a s pp. starosty z Krchlob a zo
Žak, Váci. Duškem a Frant. Klosem. Jak u brány
osdobené nápisy: „Vznešený veleknězi, veliký Čechu,
budiš vítán“; „V kříži naše spása“; „S vírou jest
láska“ a „apoštolské prácí Tvé čehnej Bůh“, stanul

vos J. B. M. vystoupil vedp. kap. děkan a hlasem
patým vítal J. B M. na prahu své rodné rosničky.

„Již po třetí“, tak pravil, „mohu uvítati velepastýře
v Krchlebích. Poprvé jako čáček a biřmovanec jsem
vítal, po druhé jako rektor semináře 1877) a nyní
po třetí jako kap. děkan Po reminiscenci této ujišťoval
ndp. biskapa, že jeho rodáci zůstenou věrni církvi katol.
J. B. M. pohnutděkoval za krásná slova a zajisté
i pravdivá. Na to předstonpil duchovní oprávce a
jménem osady a biřmovanců po uvítací řeči své pro
nesl přání aby Pán Bůh J. B. M. dlouhá leta zacho
vati ráčil, Jménem dítek uvítala žákyně Antonie Pro
cházková ze III třídy. Průvod hnal ee ku kostelu,
kdo J. B. M. uchvátil výmlavností svoji všecky pří
tomné. A jako dospělým v srdce dovedl se vemluviti
nejd. p. biskup tak i dítkám. S jakou radostí odpo
vídali. Biřemovancůbylo 818. Po dokončených obřadech
děkovala J. B. M. žakyně Anne Dušková v procítěné
básní. O 5. hodině odpolední vracel se nejd. p. biskup
zpět do Kutné Hory doprovázen díky a žehnáním
všech. Vys. důst. p. gen. vikář odejel drahého dno
15.května do Hradce Králové, zanechávaje nejen posilu
duchovní rodákům svým ale i pomoc hmotnou. Pán
Bůh račiž oba naše nejvyšší hodnostáře církevní
dlouho, dlouho zachovati. Ku konci jest se nám zmí
niti, če chrám Páně zastkvěl se v roacha novém, bylť
vnitř i vně obnoven. Přispěl na to J. J. pan patron
knížecí, vadp. gen. vikář Th.Dr. A. Frýdek a benefi
ciát. Všem dobrodincům vroucí díky!

Z Křesetle u Hory Kutné. Dno10.
května zavítal J. M. ndp. biskup Edvard Jao Nep.
Brynych do Křesetic, by oděloval sv. biřmování.
Mezi ta četná letošní ardečná a upřímná přivítání
jských se ndp. arcipastýři dostalo, patří vším právem
též přivítání v Křaseticích. Bylot v pravdě apřímná
a srdečné, jaké připravili osadníct Křesotičtí svému
čestnému občana. Již kolem 7 bod. očekáván ndp.
arcipastýř u elavobrány, již zdobil nápie: Velekněsí
vítej nám! J. B. M. vyjelo vstříc rolnické banderiam
majío v čele p. Volného s Křesetic a p. Skálu
s Chrástu. Za zvuku papežské bymny přijel J. B.
M. doprovázen vadp. kanovníkem Drem. Soukupem,
dp. Dr. Novotným, bisk. ceremonářem a dp. vikářem
Karlem Vorlíčkem. Nejprvé uvítal J. B. M. místní
prvofarář Al. Novák. případnou řečí, v níž zmínil
ee o návětěvě J, B. M, před 3 roky, o zásluhách,
jež získal si náp. arcipastýř zřízením duchovní
správy v této obci, Pak uvítal ndp. biskupa pan
Ondřej Gerlický, patr. účetní, jako zástupce vysoko
rodé pí. patronky, pak p. starosta Al. Vlasák jménem
zastupitelatev všech obcí, dále p. řídící učitel Al.
Kmoníček. Jménem spolků ovítal J. B. M, pan Jan
Jelínek, velitel hasičského sboru a dceruška jeho žá
kyné Autonie Jelínková uvítání přednesla za školní
dítky. Za zvuků hadby ubíral ae ndp. biskap dopro
vázen spolky, hasičským a živnostenským s praporem
jakož i množstvím lidu do farního doma a odtud
pak do chrámu Páně, před nimž ovítala J. B. M.
též sama vysokorodá pí. patronka Jobanna ze Scbólfrů,
paví na Damontně. Ve chrámu Páně měl ndp. biskap
řeč, v níž úchvatnými slovy líčil vznik úcty k pa
trona českému sv. Jana Nep. a vybízel všechny
osadníky, by zůstali vždy věrsi sv. víře katolické za
oíž ev, Jan trpěl, kterou sv. Cyril a Metboděj, Bv.
Václav a otec vlasti Karel IV. vyznával, Dítky školoí
ukázaly vědomost o pravdách sv. náboženství —
neboť na každou otázku J. B. M.aprávně odpovídaly.
Obsvláště pochválil J. B. M. vhodný zpěv dítek při
mší sv., což horlivému p. řídícímu zajisté ke cti
slouží a jej jen těšiti může. Biřmovanců bylo 335.
Po obřadech navrátil se ndp. biskup do bodovy
farní doprovázen opět budbou a epolky, K hostině
dostavila ne též vysokorodá pí. patronka, a ta chvíle
odpočinku byla velmi ardeču:u a nenucenou zábavou.
Kolem 4. bodiny rozloučil se ndp. biskop 8 odejel
do Kntné Hory. Pobyt J. B. M. mezi námi zůstane
nám v milé paměti a jenom sobě přejeme, by do
brotivý Bůh — zachoval nám toho mužného obránce
sv. víry, biskopa v pravdě lidu českému oddaného
dloubá a dlouhá léta k ozdobě sv, církve katolické
a drahé vlasti české, aby věku nástopce Petrova,
Lva XIII. dosáhl,

Z Bykáně. Za svěžíhojitra doo 17. t. m,
scházely se davy lidstva z rozsáhlé naší farnosti, by
svého vrchního pastýře, ndp. b.akupa, který toho
dne na Bykáň ku goneráluí visitaci zavítati měl,
důstojně přivítaly. J. B. M. vyjelo vstříc četné ban
derium provázené hudbou a obory hasičské též
a hudbou. Se olavnostní, mohotné, věžovité brány
kynul J. B. M. vstříc nápis: „Na Bykání Pastýři
dobrý vítán buď! Trůj duch se sklání nám k požo
bnání a víru seje v naši hraďl“ Když J. B. M,
přijel ka bráně, přivítal jej místní dp. farář Josef
Vašák za duchovenstvo, p. Edvard Teklý, inspektor
panství svob. pána Bedřicha z Dalbergů v Malešově
jako sástopce ©patrons, potom p. Jos. Chalupa za
všecky přiťařené obce a p. Josef Moravec, řídící uči
tel z Malešova za sbory učitelské. Za školní dítky
přivítala J. B. M. žákyně M. Poepižilová. Když



pak žákyně M. Klímora J. B. M. pěknou kytici po
ubírel se ndp. biskup pod klenbou zeleně mo

batných lip, dále řadami mládele školní do fary,
odkudž po chvíli dachovenstrem prorázen kráčel do
kostela, který velké ty sástopy lido nikterak pojati
nemohl, Ač odp. biskup toho dne byl charav, kázal
přec slovo Boží, plné vronof víry spůsobem právě
apoštolským. I mládež školní zkoušel tak mile, še
získal si erdcí všech. Blřmovranců bylo přes 600.
Odpoledne pak navštívil ndp. blokup i zámeckou
kapli v Malešorě a poutní kopii Rodičky Boší
v Roztěři, Zajímavo, če děd J. B. M. po přeslici,
Karel Kamper, byl před r. 1820 panství Malelov
ského řiditelem. K tomu odnášels se slova arítání
drůžicky K. Cirklové v Malešově:

„Na půdě naších otců staroslavné
nám, Velekněri, vrononě vítán buďí
Malešov Tvoje hostil předky slavné,
což blabem naší plní hruď. —
Niv seleň bojnou, moře zlatých klasů
srak jejich a těchou obzíral:
těch správu měli svóho času —
než Ty jdeš k nám co daší král!
Osení Boží sejež v srdce nivy,
by na nich zkvetl něžný víry květ,
cit lásky k Bohu vroucí, čarostklivý,
pro dobro nadšení « svatý valetl
Skvost svaté víry i dar řečí sladký,
Bratováclavské naše dědictví,
jež větípily nám v duši zbožné matky,
i beslem Tvým ee hrdě avětu stkvi!
Buď vítán v dávném sídle předků Svojich,
jež milou zveme naší otčinon —
Kde zraky Tvoje s láskou spočínou,
Tí těcha zkvítej v roji péčí TvojlchI

Z Dobřemě. I naše obec přinesla hold J. B,
M. při jízdě du Solopisk, ač jič jmenem jejím vítán
byl ndp. biskup v Suchdole. Celá obec ozdobilu se
prapory a zelení a obecní zastupiteletvo s p. starostou
Spinkoa očekávalo J. B. M. s prosbou, aby ráčil nav
štíviti starobylý kostelíček jejich, zasvěcený českému
knížeti av. Václavu, který obec svým nákladem dala
vně i uvnitř vymalovati a vyzdobiti; ndp. biskup
překvapen touto láskou vyslyšel prosby ty a vykonáv
návštěvu chrámu, v němž odpočívá rod bývalých p.
Dobřenských, odebral se pak k Solopiskům, senechá
vaje vděčnoa vzpomínku v srdcích občanů našich.

Z Vidic u Kutné Hory. Na cestěvisi
tační do Košic projížděl nejd. p. biskup i uvědomělou
obcí naší. Naše občanstvo, které v nejd. p. biskupovi
nalezlo dobrého vyslyšitele proseb svých, připravilo
ma uvítání co nejsrdečnější. Za všech obydlí vlály
prapory národních barev a na kraji obce zbudována
byle nádherná slavobrána, n níž vítali nojd. vele
pastýře zástupcové obce, spolek dobr. hasičů a množství
obecenstva Na to s láskou celý ten veliký zástup
hnal ae za nejd. p. biskupem a vedl Ho do Košic, kde
na hranicích přijalo banderiam J. B. M, do avého
středu a doprovodilo Ho k slarobráně, u níž zastu
piteletva obecní, duchovenetvo, školní mládež s pp.
učiteli a množství osadníků a jásotem Hopřivítali.
Byl to nezapomenatelný den pro celou farnoat, která
slavila ho jako největší avátek, Bůh šohnej a zachovej
Jeho Bisk. Milost!

Ze Suchdola mKntaé Hory. Již dárno
řed příjezdem J. B. M. sešli se starostové všech obcí
arnosti zdejší a to o ové újmě, bez jakéhokoliv po

puda cizího, aby porokovali, kterak nejlópe a nejalav
něji přijati J. B. M. ua vieitační cestě jeho, Usneseno
representovati seco nejdůstojněji, jak sluší před tváří
takového maže jakým vždy osvědčuje se jiš od po
čátku J. B. M. A také usnesení to vykonáno s chvá
lyhodnou pozorností. Mohutná slarobrána při ústí
silnice císařské na náměstí plné zeleně hlásala, že
příjezd J. B. M. bude příjezdem vítězoslavným. Oby
vatelatvo v povznešené, slavnostní náladě echázelo se
již od časného jitra, kdy otřásající rány atřelby epo
jené s budičkem oznamovaly, že den tento jest pro
celou osadu dnem velikým. Rolnictvo vedené p. Vítem
mladším, synom statkáře « c. k, důstojnickým zástop
cem na rarně vyzdobených koních, počtempadesáti,
vyjelo na hranice farnosti k Přítoce, ks spolu se zá
atapci obce Miskovické očekávali J. B. M. Hned, jak
stanul povoz J. B M. popojel ku předa p. Vít avítsl
slovy srdečnými velepastýře, jejž pak neméně vřele

příď na hranicích obce p. starosta z Miskovic Čeněkauš, tlnmeče v řeči své onu nelíčenou radost, že jim
obyvatelům Miskovickým dopřáno té cti první J. B,
M. uvítati. „Račte přijmouti“, končil vítání své pan
starosta, „jménem všech pevné obezpečení lásky s tr
valé úcty naší a spolu prosbu, aby V. B. M. jako
dosud i nadále neohroženě hájila zájmy sv. Církve a
drahé vlasti naší a povždy vítězně čelila četným ne
přátelům milovaného nedílného královatví Českého.“
Včecka obec Miskovická oděla we hávem slavnoatním.
domy, škola i kaple ozdobeny po celé tří dny, kdy
projížděl obcí J. B. M. v samou roleň a prapor. Na
křižovatku pod Vysokou vyšla vstříc průvodu badba
a tak za veselých svuků a za hlaholu svonů vjížděl
J. B. M. k Suchdoln. U brány případnou řečí přivítal
uejd. pastýře p. farář a jmenem p. patrona vysokoro
dého p. barona. z Dalbergů zástupce p.inspektor Ed.
Teklý s úřednictvem zdejšího panství, Jménem zastupi
telstev všsuh obcí přifařených promlavil p. Převrátil,
starosta městýse a jmenem hasičstvaSuchdolského, Mi
skovického a Dobřenskébo p.Č. Pospíšil statkář a před
seda sboru £ Miskovic.Drátička Aloisie Skalová, dce
raška správce velkostatku podala J. B. M.gytici a vítala
jménem žáků a p. říd.učitel E. Bayer jménem učitelstva.
Biřmovanců bylo na 520. Pohnut děkoval ndp. bisku;
te tyto projevy lásky, které jdou tu od ardce, ja
dosvědčila promluva J. B. M. jež uchvátila všechny a i
mužům do očí vtiskla slzy radosti a nadšení. Jest-li
občanstvo zdejší jiš dříve Inulo k J. B. M. horlivě
čítajíc jeho apisy a zvlaště překrásné úvodníky „Ob
novy,“ psk nyni tato láska svlažená rosou požehnání
apoštolského přinese užitek veliký, Slyšeli jsme, kterak

1 ti, kteří dosnd otranou stáli, nemehli si dosti vy
nachváliti laskavost, dobrotu, erdečnost ndp. biskupa
a šel jeden hlase: „Pro takového biskupa bychom šli
do ohně.“ Kdyš pak o 4 hodině J. B. M. ubíral se
uspět vystoupil p. starosta z Dobřeně a člen okr. zá
stupitelstva a okresní školní rady a děkoval J. B. M.
pravé: Byl jsem požádán osadníky farnosti Sachdoleké,
abych dále V. B. M. tlumočil upřímný bold našich
obcí. Plním ulošený mi příkazhluboce dojat, nebot
vím dobře, že dík náš neplatí jen našemu velepastýři,
nýbrž také upřímnému, velkému Čechn, který v tošké
době nelokal se zastati se lidu českého na místech
Dejvyšších, který ukázal se býti vsorným mluvčím
svého národe, k němuž hrdě jsko věrný syn 60 blásí
J. B, M.! Za to vše račiš přijati V. B. M. náš vroucí
dík a naše ubespečení, te tobo vědy vděčně vzpomí
nati budeme s vroncím přáním, aby V. B. M. i na
déle lid český a jeho svatá práva přízní svou prová
zeti ráčila.“ Řeč tato končila se hlasitým provoláním
slávy“ a kdyš povoz e J. B. M. za svuků budby se hnul

ko Kutné Hoře dlouho a dlouho ještě pohlíšelivšichni
za nejd. velepastýřám žebnajíce Mu v duchu, aby Pán
Bůh Hocbrániti a zachovati ráčil.

Náhlé úmartí. V noci ze dne 23, na 28. t.
m. raněn byl mrtvicí pan Tomáš Vaško, c. k. poštovní
pokladník v Hradci Králové. Dne +3, večer byl ještě
na pobošnosti svatojanské v kostele aeminářském. —
Byl to úředník svědomitý a u všech kdo ho snali
oblíbený. Vynikal také příkladnou sbofností. R. i. p.

Různé zprávy.
Z Litoměřie Dno 18. t. m. zemřel zde

ndp. kapitolní děkan dr. Řehák. Zeznolý narodil se
8. května 1811 v Mnichova Hradišti e na kněze vy
svěcen byl 4. srpna 1854.

Katolíků přibylo vloni ve Spojenýchseve
roamerických státech o 845.000 duší; jsou to většinou
vystěhovalci. Všech katolíků jest tam 10—11 milionů.
V severní Africe na počátku minulého století bylo dle
pastýtského listu biskupa z Constantiny 16.000kato
líků. Nyní jeat jich tam půl milionů.

Svatojanských poutmíků přijelodo
Prahy na třicet tisíc.

fSmichovský text pašijových her
v Amorlce. Anglické listy v Chicagu vycházející
přinesly v těchto dnech obšírné zprávy, če v Chicagu
v divadle Thalia provozovány byly hry pašijové dle
textu J. Paulýho ve velikým úspěchem. Hry brány
byly denně po celé dva týdny za velikého účastenství
jak zo strany české tak i anglické a vzbudily takový
zájem, še budvu provozovány též na jiných místech
v Americe.

Nový způsob konfiskace časopisůsaveden byl v Belgii. Stává se totiž často, že konfi
skace přijde, když již celý náklad jest vytisknut aneb
s větší části expedován. Aby vydavatelé nebyli nu
ceni činit nové vydání, jsou dlepřání vydavatele zá
vadné články pouze vystříhány načež jest možno čísla
bez závady expedovati.

Německé pošty. Již několikrát se nám
stalo, že dopisy, které jeme zasýlali do Německa, do

šly zpět s německouporněmkou, že prý úředníci české adrese nerozumí. Vakjedna adresa zněla: Ctěný
pan Ant. Schelle, optik Berlin,Lindenstrasse 48. A
této adrese, která z větší části jest německou úřed
níci berlínští nerozumí. Zášť Pradáků proti všemu
českému jest opravdu úžasnou. Kdyby si některý če
ský úředník něco takového dovolil, to by bylo hned
obžalob a bouří. Ale ti bodří Čecháčkové si mají ne
chat Jíbit všecko. Vědyť si páni od nich nejvíc přejí:
Platit — a hezky mlčet,

Občan Miilerand, socialista a min. ob
chodu ve Francii má 9000 fr. jako poslanec, 680.000
fr. jako ministr, 170.000 oa representaci, dohromady
239.000 franků ročně čili 20.000 fr. měsíčně a 700
fr. denně. Ubobý prolotář,

fumutné zjevy. Vo Val. Meziříčízastřelil
Iďletý žák odborné školy Fr. Kotačka svou 23letou
milenka Štěp. Rackovou — a pak ssmrtil sebe. —
V dopise který zanechal píše, že člověk zabíjí to,
co má nejmilejšího. S úplným klidem prý se při
pravuje na avůj čín — a teké milenka že jest se
vším srosuměna. Mrtvoly jejich nalezeny byly v bytě
Rackové na loži. Ona měla hlava ovinutou myrtou
e nad ložem visel obraz kterak anděl smrti. nnáší
dvě milující se bytosti, Kotačka byl vášnivým čte
nářem „Moderní Revue“ a „Nového Kultu,“ tedy
časopisů to moderních. Také dopis psán jest slohem
dekadence a připomíná některé úvahy z „Nového
Kultu“, — Marie Kekrtová, 101etá dcera domkařs
v Oubolicích porodila dítě které nechala ležet na
dvorku tak de sabynulo. Snad některé listy i tyto zjevy
Dazvou — pokrokem.

Kultura v Praska. R.:899 Prnskuuza
vřelosňatek 2009 mužůa 8438šen, kteří te neuměli po
depsati. Puáti se vůbec neučili. Kdyby tak Prusko
bylo zemí klerikální to by listy pokrokové, které pro
testanství všude fedrují, láteřily.

Dle úředního sčítání jest napočtenove
Vídni 102.974 Čechů, 1446 Poláků, 1829 Slovinců.
Němců pak 1,385.058. Dle soukromého čítání nepo
čteno však Čechů třikrát tolik.

Tábor lidm v seci. Socialnídemokratéz
Floridedrofa a Nasdorfa chtěli na výšině Leopoldaké
pořádati tábor lidu. Poněvadě jim to bylo odepřeno,
sešli we tam v noci. Právě o půlnoci začala přednáška,
Ale než řečník ukončil byla jiš tu jísdní policia z
Vídně, na telegrafickou dádost « Nusdorfa povolaná,
která soudruby a soudružky rozehnale a řečníka zatkla.
V referátu náčelníka policie jest mezi jiným nvedeno,
že policie zastala soc. demokraty, kterak poslonchajíce
řečníka leželi na zemi v milostném objetí ae soudruž

kami. Tekovýtábor lide přiněmše hnedmůšepěstovat
„volné láska“ jest soudruhům a soudraškám nad jiné
vítaným.

Lidské bestie. ManšeiéBratušoviv Brae
odorfa v Štýrsku savrašdíli uvé vlastní dítě, načed
dle vlestníhopřisnánímrtvola upekli a snědli.

Matiční zápalky vyrábíponze pan V.
Sohelnost v Sušici a json označenyslovy „Ye
prospěch Ústřední Matice Školské“ a podobisnou
Komenského.

Sloh „dizerana“. Red. Scbnep, velikán
Kolínský který uyní vede redakci „Jizerana“ odpo
vídé nám cosi na naši lokálko kterou jsm3 svého
česn jeho vzácná osobě věnovali. Jenom žo s tím
slobem si to p. Schnep troobu spletl. Tak v posled
ním čísle „Jizerana“ čteme: Ostatně seriosní list
něco podobného jako „Obnora“ posledně propouští
na základě pravdy — a o té se měl redaktor. její.
přesvědčiti, snad potom by p. dopisovateli něco jiného
řekl. — Takateď sl z tohovyber co chceš, — My ale
Jeme si z té odpovědi pana Schnepa nemobli vybrati.
ničeho. Ion ovšem, on má „moderní“ slob|

Novinářské. Jak realistický „Čas“ sděloje,.
přesldlí dosavadní jeho zodpovědný redaktor p. J.
Langner do Vídně a bude tam vídeňským duplsora=
telem staročeského „Hlasu Národa“ ...

Největší stávka světa hrozívypaknonti
v Anglii. Konference delegátů svazu uhlokopů usnosle
se jednohlasně zahájiti stávku. Dojde-li k ní, zastaví
práci 700.000 ahlokopů. Záleží na vládi, jak sa za
chová. Dle všeho neměla by stávka dlouhého trvání.

Pomníky Košnatovy. Vůdcomaďarských.
oposičníků s r. 1848 a hlavní původce práv a svobod
kterých se Uhrám od vlády vídeňské dostalo, Ludvík
Košut, jak známo jest v Uhrách veleben jako národní“
mučedník. V Ubrách a v Sedmihradech jeat 27 jeho

omníků a jak se dovídáme v Mankáči, kdejako re
daktor prvního oposičního listu maďarského bylvěs
něn, má se vystavěti několik soch, znázorňujících
některé výjevy z jeho života.

(Zasláno.)

Panu Bedř. Čápkovi,
staviteli varhan a harmonii v Poličce.

Nové varhany, jež Vaše p. t. firma pro zdejší
chrám Páně se 14 rejstříky a 7 spojkami shotovila,
jsou měle, dovedně a dle nejnovější soustavy sestro
jené. Dle udání znalců vyhovují úplně všem pože
Aavkům, které kladené býti mohou, a přetrvaly mi
nulou zimo, aniž by sebe meněf vady utrpěly.

Zvláště se podotýká, že hlas v piana jest opravdu
jemný, krásný a velebný; ve fortě objemný, mohntný,
vakatka chrámový. Rejstříky „Gamba a Voix Cellestin“
zaelubují zvláštní pochvaly; vědyť ten jejich milý,
dojemný hlas poslucbače přímo uchvacuje.

A co říci o zařízení crescendovém, pneumatice,
čisté intonaci, o důmyslně gestrojeném hracím stolku?
To uelze sebe chvalnějšími slovy vyjádřiti, toť možno
jen posouditi okem, sluchem. Celé sestrojení jest ve
Jice praktické, provedení moderní a v každém ohledu.
dokonalé.

Z příčin právě uvedených zasluhuje Vaše ct.
firma všeho uznání a nejširšího odporučení.

V Černé Hoře, dne 4. května 1901,

Aug. Vaněk, Frant. Kanýs,
farář. obecní stárosta.
J. Kum=, Jos. Doležal,

ředitel a zást. patronátu. předseda konk. výboru
Frant. Hladii,

řiditel kůru.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 18. května 1901. 1hl.

přenice K 1390—15:50 šito K 1330—1250, jebmena
K 940—1000 oves K 5-80—6+40,proso K9 GO—10'60.
vikve K 9-40—1400, hracbu K 1800—21'00, jáh)y K
19:00 krap K 1600—40:00, bramborá K 180—280,
jetelového semínka červeného K 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00 (0—00'00, máku K 39:90.
olejky K00-00—00-00, lněného semene K 17-00—31:00
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenič. otrub K 11*60.
1 kg. másla K 230—2'60, 1 bg. sádla vepřového K
1-00—1-76, tvarohu k 0-28—0-84, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—0'00, jeden bekt. oibule K 7*00.
jedna kope drobné geleniny K 0'80—+'00.

Listárna redakoo.
„Kaprál.“ Bylo jiš mnoho látky. Uveřejníme.

Hitě.
P Pi. W. v Praze, Kostelec n. Orli Tymiště,
Podušany. Došlo již pozdě.

pedkaráěknjLEO: LLodoiutožeýujet1409:$uboajnýeORDO

Ignáce Neškudla sy
i (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Hoškadiy, faráře vo Yýprachticích) JE

Mdoporučuje P. T. velodůstoja. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný "

JE výrobní závod :

3všech kostelních paramentů.|
M Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázkuf

se na požádání franko zašlou.

nárhhoěídod. jahvěejců LE S dabbže



DÍTČÍ paddano0i1n
císaře a krále Františka Josefa L

v Chrudimi.
Ústav so skládá ze čtyř ročníků, přípravné tříd

a cvičné školy, jest tudíž přijetí každého roku mošné.
Do přípravné třídy přijímají se dívky, které vy

chodily měšťanskou školu a dobrým prospěchem 8 do
aábly 14. roku svého stáří,

Do I. ročníku přijímají se předam žákyněs pří
provné třídy, které za způsobilé uznány byly.

O přijatí šákyň jiných, ktoré se na začátku
dkolního roka do I. ročníku přihlásí s zákonné stáří
18 roků mají, rozhodne přijímací zkouška. Zápis a
přijímací zkoušky konají ee ve dnech po 10. záH. Při
sápise jest se kandidátce vykázati křestním listem,

sledním vysvědčením školním, vysvědčením o tě
esné způsobilosti, vydaným od lékaře státním nebo

zeměpanským úřadem nstanoveného, výkresy, kraso
pisnými sešity, ručními pracemi s po případě vysvěd
čením o mravní zechovalosti od farního a obecního
úřadu. Tohoto posledního vysvědčení netřeba však
těm, které ještě téhož šk. roku, kdy o přijetí do ústavu
se ucházejí, školu navštěvovaly.

Dívky, nemající měšťanské školy, mohou navště
vovati pokračovací kura v ústavě Slatiňanském (n Chrn

dimi) a takto nabýti způsobilosti ku přijetí do přípravky.
Při ústavě zřízen jest internát pro dívky nema

jící rodičů v Chrudimi.

Obchodní škola.
Při ústavě jest obchodní škola, aby se v ní

deery obchodníků, továrníků a vůbec všechny, které
we stavu obchodnímu věnovati chtějí, nejen odborně
(v účetnictví, vedení knih, pracích komptoirních)
k zastání rodičův a příbozných vzdělaly, sle i dle
zásad mravních a vychovatelských se ušlechtily, ta<
aby vyspěly v řádné ženské porahy (příštích man
želek a matek.)

Do obchodní školy přijímají se dívky, které do
sáhly 14. roku věku avého s vychodily měšťanskou
anebo jinou obecnou škola s dobrým prospěchem.
Žákyním bydliti jest v internátě pří ústavěztizeném.

OOO0O00000-00000000:
Nejtarší výroba jemných

Lomnických Suodaů
desertek Kárlovarských,

oplatek a mandlových věnečků
v dukosti nedostižné a v lepších krualch oblítené,

1 kg. velejemných sucharů . . zl. 1920
1 kg. mandlových sucharů „z2.—%
1 kg. dobrých obyč. sucharů . zl. —60
1 kg. mandlových věnečků . . zl. 120
1 kg. obyčejných věnečků —. .zl. —10
10 kusů trubiček máslových .zl. —50
10 kusů karlovarských oplatek zl. —50
50 kusů vafle velké. . < . „zh I—
50 desertek plněných . . . „zl 1—

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářství v Lomnici n.P.

Ježto množí ae stíšnosti, že mnozí jednotlivci
i bostiští vyhýbají se placení dávky z piva, upo
zorňujeme, že dle „Pravidel“ platných v Hradci
Králové pro vybírání této dávky a výnosem zem.
výboru král. Českého ze dne 8. květne 1900
č. 34.080 v sonblese s c. k. místvdržitelstvím
schálených, musí platiti: a) každý, kdo kdekoliv
a odkudkoliv, buď pro svou, své živnosti, své do
mácnosti vlastní spotřebu od kohokoliv pivo 8i
opatřuje a sice potud, pokud toto pivo v obvodu
města Hradce Králové dávkou £ piva již stiženo
nebylo, dále b) kdo kdekoliv a odkudkoliv pro

- avdj obchod neb živnost k dalšímu scizení jakým
koliv spůsobem pivo si opatřuje. Každý, jakmile
pivo obdržel, jest povinen, dříve než složí je buď
do sklepa neb jiných k tomu určených místností,
„Právovárečnému wněšťanstvu“| jakožto nájemci
dávky z piva, o tom opovědění učiniti a obecní
dávka z piva zaplatiti. Kdo podnikne něco, aby
se placení dávky vyhnul, bude potrestán dle zá
kona ze dne 24. října 1899 č. 97 z. z, c. k. okres
ním hejtmanstvím pokutou peněžitouod 2 do 200

korun, pokud te týče vězením od 6 hod. do 14 dnů.
Starosta:

Dr. Ulrich.

Ochranná známka: kotva

LINIMENT. CAPO.COMF.
z Rlekirovy lekáray vPraze

uznává Be všeobecně za VÝ bo
testi wtišující mazání; za 80 h.,kor. 1.40
a 2.— na skladě ve všech lékárnách.

i budeš míti jistotu,
pravek původní.

dj

žes obdržel pří

= O DA ovah oalPOP
SD Odbermý rolkozávod promalbu

p chrámových
Umělecký ústar pro malbu na sklo,

) B. Škarda, Brno.)
Okns chrámová každé- |“

E ho slohu i provedení
síMěhse zaručením práce nej-|E
: modernějším poža

darkům vyhovující.

Zkrát prvními cenami|h
vyznamenán. Ů

Cenniky zdarma. Ň)MDROIORDAD Í
Richtrova lékárna

u zlatého Iva
v Praze, I. Elléčina třída 5. JŘ

plstěné i vlněné v nejmodernějších
formách a barvách, panské, chla
pecké i děcké pro jarní a letní

období,

KLOBOUKY
slaměné nejjemnější i nejlevnější

| V nejrozmanitějším provedení,

KLOBOUKY
lodenové, zaručené jakosti, ručně|
vyráběné pro pány lesní, správce atd.

21 Čepice, domácí trepky (Mikado) č

má vždy v nejhojnějším výběru na skladě (tk

Jos. Dvořáček, £
$ kloboučník H

6! v Hradel Králové pod podloubím. A

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

jojojejeToTotoToTolelelolle

(KMOO,

joTet

(Zasláno.)

Společnou pouť do Prahy
a na sv. Horu

nastoupíme určitě v sobotu dne 8. června o 8. hod.
ráno zvláštním vlakem z Hradce Králové a vrátíme
se tamže v pondělí u večer o U hod. 11 min. dne
10. června.

Cena jízdních lístků pro jízdu tam i zpět
obnáší: z Hradce Králové, Praskačky, Urbanic a
Dobřenic 3 zl. 60 kr., z Karanic, Chlumce a ŽÍ
šelic 3 zl. 10 kr., z Libňovse 2 zl. 70 kr. a s Vel.
Oseka 2 zl. 50 kr.

Určitý program uveřejníme příště.
Počet poutníků již nyní obnáší o 150 více

než žádá drába, možno však ještě, jak bylo 8 drá
hou umluveno, přiblásiti se nejdéle do 28. t. m.
zasláním příslušného obnosu, jejš do tobo dne
přijímá
katolický farní úřad wČernilově.

Nábytek
všeho druhu, trvanlivě vkusně a umělecky

provedený za mírné ceny odporučuje

F. J. Matějíček,
truhlář na Slezském Předměstí.

Sklad v Hradci Králové,
Divadelní ulice.

Objednávky vyřizují se rychle a
pod zárukou.

Oma“ Takéna splátky!“ž

Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí ne s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště 86 doporučuje specialní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb
Da skle, na dřevě a na kůži.

MY“Práce a objednávky "fB

přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle bisk, residence.

JAN VOREL
v Náchodě (království České)

Zboží bronzové a niklové. Novinky
z nepravého kovu v ohni zlacené.

Imitace napodobené pravých věci.

Brože, řetízky k bodinkám double pro pány a
dámy, náramky, jehly do kravat, náušnice, kno
fiičky k náprsenkám, vroubené nepravými kameny
od pravých k nerozeznání. Zasílá se těž na výběr.

Zástupce pro Hradec
Král. a okolí:

František Vodehnal.

| kt 1 Zástupcepro KardubicePoo9v08 |$e4tt VincencChomrák. sray



v Hradoi Králové.

hlédnutí zašlu.

O00000000000000000

a

s rubín. kotvoo, a dvojitou ho
rekcí, chod přesný, elegantní
fagony, z jemného niklu zl. 8.50,

s oxid. ocele zl. 9—, z jemného etříbra a vnitřním
stříbr. pláštěm zl. 12.50. Ceny vzbledem ku precis
nímu provedení levné, pevné, za hotové neb na do
bírku. Záraka 2. roky. Zák. chráněné.

Otakar Šťastný,
hodinář c. k. stát. drah v Praze, u Prašné brány.

wg“ NOVINKA."Im
Slavným farním a patronátním

úřadům!
Patentní čísláky ku hrobům a výstražné

tabulky na hřbitovy jsou neobyčejně praktické
a těměř nevyhnutelny; usnadňují okamžitý
přehled a umožňují nejrychlejší vyhledání
hrobů dle čísla. — Cenniky a vzorky zašle
na požádání franko

strojírna a slóvárna železa i kovů

A, Votruba v Hořicích.

Pro chudokrevnost, rhoumatismue,
dnu, bledničku, lechyas, skrophulosu,nemeci ženské atd.

výtečně osrědlené, moderně zařízené, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, Jodové, jehličnaté,
jakož i maseage za odbornéhořízenílázeňského
Skato J4UDna.4. Peluňky pro nemoci nervovéa míšní.

Půvabná krajina, suchá poloha, romáhlé
lesy, moderni pohodlí, mírné ceny, výtečná re
stanrace a stanice poštovní i telegrafní.

VzdálenostodnádražíJosefov-Jaroměř
ůl hodiny, vozy na nádraží, spojení 8 Prahoutyřikráte denně.

Řiditelství lázní Velichovky.

První Králohradecký

BAZAR ČAPR.
Zboží modní, galanterní a ozdobné

pro pány a dámy.
M ě jako: Vkusné krajky, krajkové a vyšívané lá '

Přípravy pro švadleny stuby,podsazení,opasnice,muslín,tangeb,roante
tkanice mohérové a kortáčkové k snkním, kustice a náhrady za kostice, dutinky atd.
Zástěrky, krajkové záclony.

pásy, slonoíky, spouy, rukavice, půnčochy, dámské kra

Nejnovějšíblůzky,nts.—Moderní šněrovačky ori
čené fagony v každé velikosti, též dle míry se rychle a levně vyřizují.

Vkusné dětské oblečky, šatičky a střevíčky.
Pro pán > Prádlo bílé, barevné, trikové, turistické pásy a hedvábné šerpy,

HEY: hole,doštníky.Nejnovější nákrčníky. Knofiky
do manžet a náprsenek, kožené tobolky a brašny, pouzdra na doutníky a visitky, šle,
patentní věšáky na šaty, střevíce 8 gumovou a koženou podrážkou. — Střeríce pro
bru lawn-tenisu.

Pro pány cyklisty : Sveatery,štulpny, punčochy,spojky na kalhoty atd.
Ozdobné předměty ku okrášlení pokojů, pisáren a salonních míst

ností, jakož i rakety.

© Celoroční výstava hraček a dárků G
ku každé příležitosti se hodící. — Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučaje

František Čupr v Hradci Králové,
v Klicperově ulici proti kavárně pana Fialy.

Mnoho pochvalných uznání.BC-DC-DCBOA
ntonín Sucharda,

Antonín Such dyrové pravé ososové pstruhy
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)

též danně marinované, dobře upravené, ve vaničkách

doporučuje ce ku zhojovení eltářů, Božích hrobů

od 3 do 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasílá

a pokkerých potřeb umění olrkerního; též ahotovoje sochy světců ze dřeva i = kamene. — Ntarší

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě.-=====.*.*..zí.íč[ťťsz

o

Antonín Sucharda.

prácí, uměleckou cenn mající, bedlivé opravuje,

Dostaveníčko pražské i venkovské společnosti

j lychromuj bky vlastní díln
řadí,jakož1'sařádnou:prácipřicosácknejí.

nějších. 8 úcteu veškerou

OW*Fivo z měšťanského pivovaru v Plzni
přímo od čepu. “fjij

Slavnostní, svatební a přležitostné hostiny upravuje a obstarává.k největší spokojenosti, ve kterážto příčině těší se jnému, liebotivému.
uznání P, T ppr. hostí z !raby i z kraje.

Václav Vacek, mejitel.

redaktor Alels M. Vobejde-Prosečský. —Tiskem bisk. knihtiakárny v Hradci Kral
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Kanály.
Celou českou zem — prý — budeme mít

co nejdříve provrtanou. — „Ale co pak vás
to napadá?“ — Co by muě ubohému spro
stému člověku mohlo napadnout. Je to nápad
o mnoho větších pánů, než jsme my oba dva
dohromady. Vymyslel to prý ten pán,co je
vrchní nad ministry. Jak pak mu honemří
kají? — „Kórber“, — Ano tak nějak. Je taky
doktor a dostal za to nedávno nějaký veliký
metál. — „A tak?! Vy snad myslíte to, že
chce stavět ty kanály?“ — Ba právě, ty ka
nály. „A vy toneschvalajete?“ — Inu,já tomu
nerozamím; jen jsem tuhle kdysi zaslechl, že
na to huboval sám pan starosta, že, až ty ka
nály budou hotovy, že pak teprv obilí nebude
nic platit. — „A véříte tomu?“ — Věřím a to
proto, že — co jsem tak pozoroval — ještě
nikdy mnoho do toho nebylo, co tamti vysocí
páni ve Vídni na nás nastrojili. — „Ale proč by
mělo obilí míti ještě menší cenu, když by se
postavily ty kanály?“ — Inu, dost mi to hlava
nalámalo, ani spát jsem dobře nemohl. Byl
tady kdysi p. ředitel Dumek a vykládal, jak
ei rolníci škodí, že nechávají bnojůvku ze dvorů
svých v stroužkách po vsi vytékat. A teď ti
páni nadělají kanálů a to teprv- všecka hno
jůvka z celé země vyteče; a když nebude čím
hnojit, nic nám neporoste a neštěstí bude ho
tovo. — „Ale to by bylo obilí dražší“, — Iau
to je právě to, co můj rozam nechápe. Ale že
to nic dobrého nepřiuese, to si přece jen my
slím. — „A tak vy byste kanály nestavěl?“
— Ó stavěl, ale docela jiné. — „A jaké?“ -
Inu, jak jsem tuhle jednotil řepu, zastavil se
u mně pan páter a taky jsme si začali o těch
kanálech. Já, že jako mám starost o českou
zem, až z ní všecka hnojůvka vyteče, co potom?
A on, víte, on se rád těm velkým pánům, co
řídí svět, zasměje, ale 8 námi to dobře myslí
— a on povídal: „Matěji, poslední haléř bych
na to sám dal, kdyby se takové kanály posta
vily, aby jimi všecka to jistá hnojůvka z če
ského království vytekla“. Ale jak povídám, on
se rád těm velkým pánům zasměje, on mi po
tom vysvětlil, že toa hnojůvkou myslí zcela
jinou shoilotinu a jiní smrady, než já, a to

co je ohavná, co nám Škodí, co je nesprave
dlivé, co nás ožebračuje a hloupými dělá.

Tím pak končím ukázku tohoto venkov
ského politického hovora a pravím nyní, co
si o těch kanálech myslím já sám. Pokud je
řeč o kanálech, jako o průplavech čili o uměle
vykopaných splavných řekách, myslím, že je
skutečně obava, aby tím rolnictvo malé i velké
neutrpělo poslední smrteJnou ránu. Bude se
totiž po těch vodách o mnoho laciněji, než po
železnicích všeliké zboží nejen ven ge země
vyvážeti, ale taky sem přivážeti. A jestliže již
nyní právě proto, že se sem mnoho cizího
obilí přiváží, ceny jeho stále klesají, co 8e
bude díti potom? ©Bojím se opravdu, aby
nám ty kanály nebyly novou „Švejdskou vojnou“,
která způsobila, že sedláci ze etatků utekli a
že celé krajiny neorány ladem ležeti zůstaly.
Brániti by 8e tomu dalo velikými cly. Ale
jak pak počneme celní válku, když s Pruskem
žijeme v ustavičném máji, o němž Mácha zpí
val, že to je „lásky čas“? Zrovna zázrak by
se musel státi, aby Rakonsko proti „věrnému
spojenci“ rázně vystoupilo. — To je jedna
věc! A drahá? Taje velice rabulistická.
Českému národu se nyní hlásá, že se Vídeň
o něj v hospodářském ohledu stará, jen to
však že chce, aby v politickém a národním ohledu
byl konečně jednou již „hodný“, jak mu již
sami páni poslanci jeho dobrý příklad dávají.
Kanály že budou jako druhdy ve školách
„premium“ čili odměna „pilnosti a dobrých
mravů“ národa našeho. Ačkoliv právě my
v Obnově často připomínáme, že národ mravně
a umotně slabý proti Vídni ničeho nevyvede,
tož přece v tomto případě upozorňujeme, aby
se národ náš nám vždy nepřátelskou Vídní
klamati nedal. Ty kanály nebude nám stavět

V Hrudci Králové, dne 31. května 1901.

Vídeň, nýbrš ona dá jen dobrotivé svolení,
abychom si je sa své ohromné peníse sami vy
stavěli. Tak pozor!

Ale ať už by bylo s těmi kanály, pokad
po nich budou jezdit lodi, jakkoliv, přece
musím říci — třebas i pan Dumek mně od
poroval — že by nám velice prospěly kanály,
kterými by 2 naší říše a země vytékala hno
jůvka, ale ta mravní, Prozatím máme jen ka
nály, po kterých se nám hnojůvka do země
valí, a odtéká-li co od nás, je to právě to, co
by nám prospělo a co říše i národy velikými
činí,

Tak n. p. valí se k nám z německé říše
prašácká vlastizrada pomocí odpadů od církve
katolické. A jak lacino by se postavil takový
kanálek, po němž by ti zuřiví pastoři od nás
zase vyplavali. Jen potřeba, aby p. okresní
hejtman poslal do jeho bytu četníku, ten aby
mu koupil lístek „Berlin, zweite Klasse“ — a
bylo by to hotovo. A kdyby se to udělalo p.
Steinovi a několika jiným, za jak málo peněz
by celé proudy té prušácké hnojůvky ze země
vyplavalo |

Nedávno jsem četl, že se v jedné zemi
— nedaleko od Rakouska — jedná o takového
to drubu kanály. Dějí se totiž veliké porady
národohospodářské, má li se té jisté nelibě
páchnoací hnojůvky více do země postiti, anebo
ne. I dostávají radu, aby jí tam nepouštěli a
bude li se pro to — nechci užíti toho příliš
obecného slova „smrad“ — i ta hnojůvka,
kterou tam už mají, ze zerně valiti, aby se toho
páni nelekali, nýbrž naopak, aby na ten výtok
ještě hodně peněz přidali. Skoda,přeškoda, že
to je vedle Rakouska. Žeu nás na takovéble
kanály není ani pomyšlení, víme bohažel všickni.

A snad ještě více než tato véc jest po
litování hodno to, že v Čechách máme již
mnoho kanálů, kterými odtéká už i naše vla
stenectví. Z celého toho původního zápalu
vlasteneckého zbývá tak mnohému jen touba
po jeho obohacení se a po jeho slávě. A
právě tyto kanály umí prý dobře stavěti pan

ministr Kórber. Právě proto voj pracuje ažse potí říšská rada, že je mezi Čechymnoho
takovýchto — kanálů. Což divu, že si Vídeň
dělá naději, ať dojde k těm průplavům nebo
ne, že je v Čechách již dnes prokopán kanál,
kterým na vždy odplave státní právo české,
— Korunovace, ba i rovnoprávnost naša.

Ale na takové konce přivedou národ
každý vždy vůdcové, kteří, aby se na vrch
dostali, prokopali nejdřív kanál, jímž odpla
vala víra — ten jediný základ pevné povahy;
tam to přijde s národem, kterému se za něco
velikého hlásalo, že má kanál, kterým do
srdce jeho plyne hnojůvka bezbožnického po
hrdání náboženstvím. Ovšem jsou dnes poměry
o něco lepší. Kanál, jímž se z Prahy — Z re
dakce Národních Listů — valí bnojůvka bez
božnictví, již tolik spousty nepůsobí, jako
z počátku. Dnes již, ač po tichu, přece uspoň
poněkud přemnozí poznávají, že katolictví
národu nijaké nepřináší nebezpečenství, dnes
nebezpečným je z Pruska se sem valící lute
ranismus. Ale dlouho, dlouho to bude trvati,
než se povuhy naše dostanou zase na základ
náboženský, a tím na novo zase vzplane zápal
upřímný pro právo vůbec, a tím i pro právo
naše národní. Nestane-li se to však, pak —je
po naší slávě a snad i po naší řeči —na vždylBŘE

Mir.
V delegacích letos byla řeč u nových

lodích a zdokonalení děl. Má to sice státi
nové miliony, ale ty se již nějak z poplatníků
přec vyždímají.

Jeden pražský depní list, který jinak
není militarisma příliš příznivý, tentokráte
napsal: „Nu ozšem, k zachování míru musí
být také pohotově válečná moo A když se
ta stane silnou, pak to jest jenom míru na
prospěch.“

dnserty se počítají levně,
Odmovavychází v pátek v poledne, © Ročmk VII

Nevíme opravdu, jak si ti mnozí mocní
páni ten mír předetavají. Mír pod záštitou
bodáků a kanonů, kdy sebemeuší vzplanutí
malé jiskřičky postačí,aby smrtící střely hned
tisíce lidu smetly, takový mír který stojí po
platníky čím dál tím větší miliony peněz, že
mnoho jest těch, kteří sténají pod tíží daní
a různých těch přirážek, kdy bída stoupá a
ze všech krajin zeje nespokojenost, bída, zon
falství a zárodek vzpour, pravím, takový mír
nemůže nikdy národům přinésti požehnání,
či jinak řečeno jest to mír v němž právě nej
více míru schází.

Povídá se o jednom roztržitém lékaři,
který prý se rád chlubil svými zkušenostmi a
mezi jiným také pravil:

„Léčil jsem jednoho mladíka. Z počátku
jsem sice nevěděl co mu schází. Ale pozdějí
jsem objevil, že má jakousi zvláštní nemoc
vnitřní, kterou ještě věda lékařská nezná. —
A hle! Já jej počal léčit dle vlastního důmyslu
a šlo to. Mladík sice semřel ale nemoc přestalá
úplně!"

Tohle se tak skoro podobá tomu našemu
míra. Jsou páni, kteří hledají, kde by měli
léčit, jaká jest ta hlavní nemoc mezi lidem,
totiž, kde by nejlépe a nejúčinněji se mělo po
moci — uleoni, baď před pravým poznáváním
klopí zrak — anebo lečí takovým způsobem
— že to má v zápětí smrt, totiž, jinak by se
to mohlo říci, že národy sice hynou — ale ten
náš mír jest zabezpečen. — Ovšem ti mnozí páni
zapomínají, že takový mír, při němž se jeví
na všech stranách hrozná bída a děsný úpadek
nelze vlastně nazvati mírem — ale záhubon!

Jest mnoho těch vředů ve společnosti
lidské, mnoho takových nemocí, k jichž po
znání a léčení není sice zapotřebí mediciny —
ale jenom rozumu — a svědomí. Ale když
ten rozam pod nátlakem jistých okolností se
zatemní, když cinkot jistého vzácného kovu
umlčí hlas svědomí, pak se nedivine, že ti
jistí páni používají všech možných léků
k „štěstí“ národů jenom ale ne těch, které by
použíti měli. — Prof. Kohlman v Berlíně
případně se o těchto poměrech nedávno vy
slovil: „Podivno, žeta moderní doba při všem
svém bájení o lidskosti miluje více mrtvou
hmotu, než živé tělo. Vidíme to zvláště na
tom úžasném zbrojení. Když zavzní zoufalé
výkřiky, že tisíce dělného lidu nemá co jíst,
— aby se něco učinilo — dají se třeba polioii
— nové revolvery.

Když pohromy živelní zničí úroda a tím
rolnictvo upadne v záhubu — pomáhá se mu
— novými kanony.

Když mravní nákaza se šíří, lidí spustlých
a surových přibývá — postaví se několik kri
minálů a náprava je hotová.“ — Žeovšem taková
„náprava“ není sto opravdu něco napraviti,
jest na bíledni. Zapomíná se tu však na jedno
veliké a mocné pravidlo, kterým by se daly
zbědované poměry vyléčit — totiž na sprave
dinost! Spravedlnost jest ono mocné kouzlo,
jímž může býti nezdravý, shnilý vzduch vyči
stěn aby národové za své práce a obětě dle
záslah klidily odměnu, aby ne jen o pra
vedlnosti se bájilo, ale aby ve skutečnosti
vstoopila v platnost. Dejte lidu spravedlnost
a netřeba se báti že budou bourány trůny, že
bude podvrácena antorita, dbejte o řádnou
výchovu, jednejte spravedlivě a dejte každéma
což jeho jest a ubyde nám zločinců, vrahů,
povstalců, pak bude položen základ k pravému
míra. — Ale žel, če na tento lék se zapomíná
— a raději se pomýšlí na — kanony.

A že ty kanony a všechnata válečnámoc
vůbec vzrostla měrou netušenou, vysvítá již
z několika číslic:

R. 1877 nosil každý vojín v torbě 84
patron, dnes jich nosí 200. V jedné minutě
může jich vystříleti 78. Před rokem 1870 roztří
štila se vystřelená dělová koule na 80 kusů —
v nynější době se roztříští na 240 částí. —
Válečná síla hlavních států evropských jest:

Německo má 2,550.000 mužů, Rakousko
1.304.000, Italie 1,281:000, Francie 2,554.000,
Rusko 2,800:000. Již z toho počtu vojska



lze eouditi, že ač v přítomné době mení
v Evropě války, klesají přec národové pod
tiší vojenských nákladů. Aby měli čtenáři
přehled, jak drabé jsou válečné lodě, podáme
zde jen malý obrázek. Válečná loď „Magenta“
stále 9i milionů franků. Loď tato má 120 vo
Jikých děl, a každé dělo atojí 413.000 franků.
Jediný výstřel « děla stojí 4160 franků. Vy
střílí-li pak každé dělo 400 střel denně, psk
se nedivme, že ty lodě přijdou poplatníkům
taze draho.

A jako v době ozbrojeného míra lid
sténá pod tíši daní, tak i v době války ty
těžké následky odnese jenom sám.

V době války by padl průmysl živnostia zemědělství neboť největší část pracovních
sil by musela na bojiště. Doma by zůstali
pouze starci, ženy, děti, mrzáci a nemocní.
Obchody a dílny by se zavřely, pole by se
přestalo obdělávati, nastala by drahotu, bída
a hlad. Domácí zásoby nejsou tak veliké a
naše moderní hospodářství spočívá jen v ob
chodování s cizinou. Z války by měli užitek
pouze šejdíři, obilní baronové, bursiáni, kteří
by ještě mohli lacino nakoupiti a pak za ceny
ohromné prodávati, —Nemožnýmjest udati počet
všechobětí války. Pro války devatenáctého století
obdržíme čísla následující: Války Napoleon
ské (1799 až 1815) 3,000.000 Francouzů a
5,000.000 jiných. Válka ©Krymská (1854)
800.000. Války v Italii 800.000.Občanská válka
v Severní Americe 500.000. Válka prusko-ra
konská (1866) :600.000. Válka německo-fran
couzská (1870) 800.000. Válka rusko-turecká
400.000. Války občanské v Jížaí. Americe
500.000. Války koloniální (Anglie, Mexiko, Alžír,
Habeš, Transvaal, Java, Madagaskar) 300.000
Uhrnem padlo 15.200.000 Jidí. V to nejaou po
čítány války malé, k. př. v Bosně atd.

Generál Moltke kdysi pravil: „Přijde
ještě čas, kdy národové evropští nebadou
více sto, tíži zbrojení unésti. Válka musí opět
válku odstranit.“ A císař Frant. Josef pravil:

„Kdo si může dnes přát válku? Snad
nikdo! A jsou-li lidé, kteří by válku chtěli,
pak nemají cita v těle, neboť válkou trpí vše
v říši“

Vydání na vojsko jen u nás v Rakouska
obnáší ročně nejméně 100 milionů zl. nepo
čítaje v to vydání mimořádná, která každého
roku rostou a někdy i 30 milionů obnášejí.
Námořnictvo pak stojí přes 10 milionů ročně.
Rozmnoží-li se děla neb lodě, pak pochopis
telným způsobem značně sama ta vzroste. —
Kdyby ty peníze jen jeden rok se obrátily
k účelům lidu prospěšným, jak muoho bídy,
socialní tísně dalo by se zmírniti, čímž by 8e
k zjednání opravdového míru daleko více po
mohlo, než zakupováním smrtících nástrojů.

Odstraněním starých pušek utrpěl stát,
či vlastně poplatníci 80 milionů zl. škody.
Ty jako by byly do větra vhozeny. Vypalezne
li se třeba zase nějaká lepší pušku než ny
nější manlicherovka, zavede 8e zase — a mi
liony peněz Be zase k tomu účeli vyhodí.
A lo vše má býti ve prospěch míru.

CFEUILLETON©
Na rakouských jezerech.

Cestopisná črta od Fr. R. Skalickéno.

LNepraktický cestovatel, — Přes Prahu českým ji
bem do Lince].

Měli jsme na gymnasiu spolužáka, jenž za
vyučování několikráte dovoloval se ven, aby se
trochu prošel, Školní vzduch byl mu příliš drsným,
takže zdržoval se na chodbé i v doběobvyklé
přestávky čusto déle než bylo dovoleno. Přichá
zíval k vyučování obyčejné pozdě, a zvěčnělý
náš katecheta říkaval mu, že má bot z toulavého
telete. Vzpomínám si často na bývalého kate
chetu. Byla lo rázovitá povaha jako ze žuly vy
tesaná, Zlaté srdce, ale neuprosné spravedlivé
jednání, Byl otcem studentstva, ale též postra
chem lebkomysiných jednotlivců. Vzdor tomu
však důsledný charakter kutechetův nám impo
noval, a dodnes nesešel jsem se ani s jediným
kolegou, jenž by s uznáním nevzpomenul na
vzácného profesora, jských nebývá vždy nazbyt.

Pamatuji si mnoho různých výroků zvěčně
lého katechety s proto i výrok 0 botách z tou
lavého telele«. Často se mně zdá, že snad jsem
teké někdy z takové kůže boty oblékl, neboť
vždy o prázdninách napadne mně cestovatelské
horečka, takže se mně zdá býti hradecký vzduch
nesnesitelné tísnivým a nemám pokuje, dokud ně
kolik tisíc kilometrů cesty neprojedu.

»Všecky nemoce jsou prý nezdravy«, říkával
náš professor mathematicky, ale moje cestovatelská
horečka není snad ani tak nezdravou jako ná
kladnou, protože rok od roka musím voliti větší
vzdálenosti, abych uzřel opět něco nového.

Ostatně s tou nákladností není to u mně
tak zlé, protože jsem se sedel s lidmi, kteří cestují
mnohem dráže a neuvidí toho ani polovičku

Zřízení pavnostiv Hradci Králové stálo
9% milionů. se zas zs milion zlatých
hradby prodaly — aby se zboříly. A jaký byl
z pevnostiprospěch? Že město zůstalo ve
avém rozvoji pozadu, že se nemohlo rozšiřo
vati a v zájmu průmyslu a obchodu platných
služeb poplataictvu prokázati. —Každý myslící
člověk uzná, že tímto podivným hospodářstvím

a vyssáváním kapes poplatníků vede k velikénespokojenosti, která již dnes na mnobých
místech dostupuje vrchole. Vypadá to vskutku
tak, jako ta historka 8 tim lékařem. Láóčísa
neduh člověka, to jest národů a pranic se na
to nehledí jestli národové zahynou, jen když
bude mír, ovšem takový, který by pozůstával
jenom ve velkých armadách — a kanonechl

Haagská konference míra která bohužel
zůstala v hlavním směru bezúčelnou, přec
lecos osvětlila v tomto ohledu, že i někteří
panovníci projevili svůj úsudek v tom smyslu
že stálým zbrojením národové hynou. A proto
přepodivně se vyjímá úsndek českého listu,
když tvrdí, že rozmnožením zbraní se zaber
pečí — mír.

Redakci t. 1. dostalo se častěji již vy
zvání aby v tomto ohledu nějakou úvahu
uveřejnila. K náležitému rozvětvení a vyličo
vání nestačila by ovšem ani celá kniha, ale
doufáme, že stručný nástin tento k osvětlení
této palčivě vtázky aspoň přispěje.

Drobná obrana.
Odepřený církevmí pohřeb sebe

vrahům. Velmi často zlou krev působí ka
tolický | předpis © zakazující církevní | po
hřeb příčetným sebevrahům, jimž lékař ne
vystaví vysvědčení duševní poruchy. Jak často
vytýká se ofrkvi katolické tvrdost ku po
zůstalým, ač chce odatrašiti od zločinu svým
zákonem. Letošní český konvent helvetské
církve odhlasoval rovněž velikou většinou
odepření slavného pohřbu sebevrahům slo vy:
„Pohřeb sebevrahů nepříčetných konej se ve věl
tichosti, jak toho tak smutný případ vyhle
dává. Zvonění a zvlášť hudba naprosto od
padniš“ (HL. ze S. str. 160.) Tedy ani nepří
četným sebevrahům nepovoluje protestantská
vrchnost slavného pohřbu, ale výtek krutosti
se nemusi obávati od liberalního tisku, pro
tože to odnáší paušálně církev katolická.

Chytrý evangelík a hlenpý katolík.
Tato zajímavá fraška hraje se rok co rok
v krajinách českých kolem 6. července 8 Hu
sem. Chytří evangelíci toho dne vedou zástupy
hloupých katolíků v různých rolích ku hranici

rem, takže tento zjev zaslouží povšímnutí.
Také letos již od počátku roku spolek
evangelických akademiků a všecky | prote
stantské listy rozdávají úlohy katolickým
bokolům, městským radám a vlasteneckým
spolkům ku důstojným oslavám mučeníka———
z toho, co by měli vlastně spatříti, V městečku
rakouském V. nalezl jsem n. př. letos krajsne,
prof. Sejkorku, jenž byl n4 nejlepší cestě utopili
se v jezeře aberském, kdyby totiž měl k tomu
odvahu. Seděl zde v útulné sice krajince, ale celý
svět ho mrzel. Byl 14 dní na cestě, utratil 200 zl.
a nyní neměl na cestu domů. Telegrafoval příteli
o 20 zlatých, třetí den již čekal na odpověď, a
ono dosud nic. Hostinský skoro již nevěřil, že
by p. profestoru mohly dojíti peníze a podle
této nedůvěry se také choval.

»Jak pak jste mohl již 200 zl. utratitiř«
táži se udiven, »Jste teprv pár mil od vlasti;
tutéž cestu troufal bych si s 80 zl. znamenitě
podniknouti«.

"To zavinila moje nezkušenoste, odtušil bo
lestně cestovatel, »Cestuji poprvé v životě, jak
koliv mně táhne již na čtyřicítku. Lékař mné
radil, abych zajel si se svou nervositou do alp
ských zemí a zde ji někde pochoval. Jel jsem
z domů beze všeho plánu, zdržoval jsem se bez
příčiny v bezvýznamných městech, platil jsem ně
kolikrát za krajany útratu, nakoupil jsem sl za
30 zl. různých pohledů a projel jsem mnoho ve
fiakrech.«

»Za takových okolností ovšem jste se dostal
ještě dost daleko, ačkoliv jste mohl se 200 zl.
býli nejméné měsíc na cestě a doraziti nékam
dále, než jenom do Horních Rakous. Obyčejný
tourista nemůže se voziti ve fiakrech, jako ži
dovský továrník, jenž chce Rachel na odiv vy“
stevovati celému světu=, poučuji p. professor.

»Mám příliš mnoho zavazadel, takže bez
vozu nemobu sni krok,« bájí se můj krajan.

"A co všecko sebou vozíte?« táži se udiven
ePrádlo na 6 neděl, dvoje šaty, láhev vína,

šunku, knihy poučné i zábavné a posledně ně
kolik set fotografií prošlých již měste, vykládá p.
professor.

»To již vám věřím, že jste poprvé na cesté,
Vizte můj tlumok. Unesu ho hravě v ruce, ale

kostnického. Helvetský list „Čas“ ň c
hrdě vyhrašuje přede všemi listy zásluhu, že
„lidová“ strana pana profeesora Masaříka pa
mátko Husovu katolickým Čechům náležité
objasnila. Píšeť „Čas“ doslova v č. 104. „Od
nového roka pozorovat v listech českých i
inak ve veřejnosti živější vzpomínky na

usa, na českou reformaci. Už teď připravojí
se slavnosti, v některých epolcích pořádají 50

už teď skupiny řednášek o Husovi a Chelčickém; nakladatelé ohlašojí novinky knižního
trhu ke vzpomínkovéma týdnu. Věude vidět
snahu vzpomtuku Hasovu pološit před 6.
červenec, tak aby se výroční den jeho upálení
jen vrcholila — a ne, jako dosud, aby tím
dnem teprv počínala, Wšecko toto Anulí je
v duchu úsah uveřejněných r. 1900 ve dmech hu
sových © „Čase“. Ťomusí stoupence české lidové
strany naplňovat wspokojením — a podněcovat
k další horlivé Činnosti“ Helvetětí realisté za
chránili tedy národu Husa zrovna tak šťastně
jako žída Hilenera, proto neopomene národ
býti vděčným této straně při příštích volbách.
Na stejnou vděčnost národa počítá též výkonný
komitet strany radikálně pokrokové, která
dosud všady se svými nešdařenými kandidaty
při volbách pobořela. Proto strana těchto
zkrachovaných bývalých studentů | vydala
v „Osvětě lida“ (č. 40) zuřivý manifest ke
dnům Husovým, v němž vyslovuje nadějí, že
„příslušníci strany nebadou v tom ohledu letos
o nio méně horlivější, nežli byli léta mivulá,
naopak, že vyvinou, hledíce k medespečí kleri
kalismu, horlivost i obětavost ještě větší“.
Ne tedy ta „posvátná a čistá postava kost
nického močeníka“, ale sláva pana Masaříka,
prospěch nakladatelů spisů Husových, pro
testantští pastoři, pohořelí kandidáti posla
nectví poženou opět katolické dobráky ku
oslavě Husově. Že i ctnostný Klofáč ponese
fakuli k uctění mravníčistoty Husovy, domyslí
se každý, neboť říza Husova ukryla již větší.
darebnosti různých velikánů před zaslouže
ným výpraskem. Dle všech známek sbledáme
se u hranice kostnické se zajímavým výběrem
českých vlastenců a proto v několika násle
dujících statích hodláme vyšetřovati, zdali by
i avědomělí katolíci měli si vzíti role v při

provorané frašce „Chytrý evangelík a hloupýkatolík“.

Politický přehled,
Předseda ministerstva, ši. Kdrberje

vesel. Všechny plány, které měl, se mu podařily.
Svou hospodářskou| politikou učinil parlament
práce schopným a zabezpečil si důvěru u krubů
rozhodujících. Ovšem nelze určíti, jak se vyplnějí
jeho slity. Nyní urovnável a hladil — není však
jisto, že tak hladce to odbude v zasedání příštím.

V pomské směmovně jednslo se dne
25. t. n. hlavné o zákonu hornickém, o dani
z kořalky, a o finanční pomoc zemím na říšské radě
zastoupeným. ŠI. Plener uznával, že jest požadavek,

P
vystačí mně na celý měsíc jebo obsah. Prádlo si
dávám práti v hotelu během 24 hodin, víno aneb
potraviny koupím si v každém místě, s knihami
se mořím celý rok doma a z fotografií koupím
jen ty nejvýznamnější. Tlumok si dopravím do
hotelu, sneb nechám u porlýra na nádraží za
nepatrnou odměnu a tak úplně svoboden pro
hlédnu si za několik hodin město, o jehož pa
mátnostech jsem se již před tím doma poučil.
Cestování jest také uměním, dodávám ku svému
výkladu.

*Toóo nehlížím také=, přitakel - nezkušený
cestovatel. »Litoji jen, že jsem dávno v mladších
letech nepěstoval tento sport; nemusil jsem teprv
letos učiniti tek drahou zkušenost. Teď zde sedím
a oemobu sem ani teme, hořekoval krajan.

»Neztrácejte hlavu«, těším ubožáka, nedojde
li do večera odpověď, vypracují vám cestovní
plán na zpáteční cestu « založím vás, ovšem
s tou podmínkou, že mně to pošlete telegraficky
do lky, kamž za 5 dní dorazíme.

*Do smrti vám budu vděčnýme, děkoval
vysvobozený. »Pojedu-li ještě jednou na cestu,
dožádám sí od vás rady a některých pokynů.«

eMilerád ji poskytnu, ale doufim, že letošní
zkušenost vás také již dosti poučila. Škodou se
učíme, Kdybyste byl začel dříve cestovati, nebyla
by zkouška tato tak trpkou, téšil jsem nemocného.«

Případ tento mně byl k útěše, že cestovní
sport může někdy přijíti velmi draho, jestliže se
podniká z nutnosti bez předchozích menších
zkušeností. A proto tím ochotněji chopil jsem se
péra, bych popsal cestu, kterou jsem podnikl po
rakouských nejkrásnějších jezerech zu celých
150 21. běbem čtyř neděl. Uredu proto sem tam
cenu některých věcí, abych podal důkst, že
možno projíti hezký kus světa za levný celkem
peníz a přitom přece žíti přiměřené svému stavu,

Mnozí cestovatelé vylíčí vzletnými barvami
krásy prošlých krajin, při tom ani zmínky ne
učiní o spůsobu, jímž bý bylo lze i jiým po



aby se zemím (inančněpomoblo, oprávněný, s pravil,
še by bylo technicky nejsprávnější, kdyby ce stát
eúčastnil velikých vydání zemských, poněvadš by
tím získal nejen finanční, ale i administrativní
účastenství na dotyčných odvětvích správy.

vě eh polemisovalPrušák Pommer
a delegátem Kramářem. Německo a úěmecky ří
zení Rekouska musí prý jíti ve světové politice
rukou v ruce.

Křestanský sociál Axmannpravil Pommrovi,
že hnutí »pryč od Říma“ jest politické a že má
za účel německé země rakouské připojiti k Ně
mecku. Dr. Kramář lituje, že vláda nemá odvahy
vystoupiti proti říšským německým listům, které
napadají hrubě člena císařské rokouské rodiny a

jí hnutí velkoněmecké,

V čášské radě začalodne 29. t. m. je
dnání o vodní předlcze. Přihlásilo se 47 řečníků.
Nejtrapnéji působila řeč Wolfova, který ani jedi
nou vážnou myšlénku nepronasi, ale za to samé
fráse a nadávky. Při večerníochůti ztrepili vše
němci klučnou scénu.

O příští taktice mladečeských pe
slameů vyslovil se poslanec Kramář, že o ně
jské fundamentální změně tekliky nemůže býti
ani řeči. Dr. Herold pravil: že rozumná politika
Bárods nebude viděti nebezpečí až se v plné síle
zjeví, nýbrž ona zema bode vybledávati prostředy,
aby se nezjevilo. V politice výčitky ještě nikoho
nepřesvědčily. (A přece sám druhdy dr. Riegrovi
činil výčitky co nejlepší Red.)

Mměm Lrálovství českého scjde sc
dle zprávy »Bohemie« 18. neba 19. Července a
bude prý zasedati 14 dní, nejdéle čtyři neděle.
Sněm vyřídí prý jen prozatímní rozpočet a osnovu
zákona o plstech učitelských.

Spravedinost v Německa. Obecní
zastupitelstvo © ve | Friedrichshagenu © povolilo
225'000 marek na stavbu protestantského kostela.
Vláda pak 75.000. Na to ovšem musejí platit
také katolíci — ačkoliv to samé obecní zastupi
telstvo odmítlo nedávno jejich žádost sby věno
valo 15) marek ročné na vyvčování katol. nábo
ženství. Podivná to »spravedinoste|

Také atentát. Předseda| ministerstva
francouzského Waldeck — Roussesu byl poctén
pomerančovým atentátem. Jakýsi výrostek z roz
spustilosti hodil do vozu, v němž jel, pomeranč,
který prý dle denních listů způsobil malou kon
fusi. Věc jinak nepatrná — ale to nevadí denním
listům aby o tom nepřinášelysáhodlouhé zprávy|

V Srbska jsou zatýkání mnozí vynikající
mužové — pro urážku královny Dragy. Srb-ký
národ již tuší, že se mu následníka trůnu více ne
dostane a proto přetřásí se otázka, kdo má po
králi Alexandrovi zaujmouti trůn. Z rodiny O
brenovičů má právo na trůn syn Elišky Obreno
vičové, Feodor, člen uherské horní sněmovny,
který jest ženats židovkou Vilemínou Hirschovou.

Čína. Evropská vojska se již napáchala
v Číně ve jménu kultury dosti ukrutností a po
nenáhlu vracejí se domů, Stála výprava do Číny
každý stát se súčastnivší hrozné miliony a vý«
sledku positivního vlastné není, Nejnověji se
oznamuje, že odtáhnou Něrmcise svými obročnci
a že bude zrušeno německé vrchní velitelství ve
(R—
kochati se těmito krásami přírodními. Budí se
tim nesplnitelná touha a celé líčení zjedná čte
náři více trpkost než blabý pocit. Na celé své
cestě nesešli jsme se s četnými krajany, takže se
zdá jakoby Čechové neměli dosti smyslu pro
cestování. | Nevidím v tomto zjevu nedostatek
smyslu, jako spíše nedostatek zkušenosti, Však i
v této věci nastane brzynáprava, neboť začíná
se již ve studující mládeži péstili chuť k cesto
vání. Turistickému spolku nileží za to vdék, že
pečuje o vzdělání dorostu. Za mých dob student
ských nebylo o cestovním sportu ani potuchy a
kdyby nebylo v mém rodišti několik ideálních
soudruhů, kteří podnikali o prázdninách kratší
vycházky po severních Čechách, nebyl bych si
teké zvykl na cestování. Doufám, že za několik
let nebudou Vlaši povatovati češtinu za nějaké
nářečí francouzské, jako se to mně stalo za
poslední cesty.

Z letní cesty mívám požitek téměř celý rok,
V měsíci květnu a červnu vymýšlím smér cesty,
sestavují si cestovní plán, studuji mapy i cesto
pisné knihy s připravuji potřebný finanční mate
rial. V zimních měsících trávím z cestovních doj
mů a konám v různých spolcích i ve společno
stech zábavné přednášky.

Ku cestování odporučuji monografie, které
vyšly ve sbírce názvem +Stědte Bilder.« Obsahují
praktické pokyny, přehledné mapy i obrázky za
jimavých předmětů a jsou při tom laciny, Jedno
tlivá monografie stojí průměrné 60 kr.

Cestuji nejraději sám, poněvadž jsem úpiným
pánem sebe sama a mohu pozornost svou úplně
věnovati pozorování okolí, když však naleznu
společníka, jenž se podřídí zcela mému cestov
nímu plénu, cestuji i ve společnosti. Letos při
družil se ke mně sterý přítel, jenž dosud podnikl
nejdelší cestu na 50 km dlouhou .« dosud nikde
v čiziné nespal. .

Připadl mně tím záslužný sice, ale málo
vděčný úkol vychovatele.

východní Asii. Ku potěše všem lidem dobré vůle
se oznamuje, že císař čínský prý problásil, že
chce mír. 

Válka v Jižní Atriee. AbyAngličanům
lord Kitchener z Afriky nepráskl do bot, del mu
německy císař honem řád černého orla. Než dle
dosavadního| stavu | přítomnost | Kitchenerova
v Africe příliš ku zdraví Angličenóm sloužiti
nebude. Jak se oznamuje z Kapského Města, je
stav na severu Kapské osady stále horší a horší.
Boerové a Hollanďsné pod vedením Hertžogovým
v síle 3000 mužů postupují bez překášky ku
předu, opírajíce se o Zuurské pohoří. Na jiné
straně se býbá Devett, ta metla Angličanů a má
jit a Dračích hor soustředěno ne 2000 mužů a

chyatí se ku vpádu do Nateslu.

Z činnosti katol. spolků
Výborová sehůse polit. křesť. demokr,

klaba pro hejtmanství Králobradecké odbývá se v s0
bota dne 1. červena o 7 hod. odp. v bostínci pana
Špryňara na Slezském Předměstí.

Katel. hosp. jedaota v Bolehošti
konala v seděli, dne 26. t. m. veřejnou schůzi, která
byla četně navštívene. Pan redaktor Prosečský z Hradce
Králové přednášel sde o některých otázkách národo
hospodářských, které uvláště v nynější době mají da
lekosáhlý význam, Přednáška byla s velikou posorno
stí vyslechnato a učinila na účastníky mocný dojem.

Katol. Jednota v Hremově konatibude
v neděli, dne £. června odpoledne echůzi v místnostech
spolkových. Přednášeti bude pan redaktor A. M. Pro
sečský z Hradce Královéo tbematě: „Význam veřejné
práce katoliků.“

Katol. jednota v Bělé u Přelomčo
konati bude dne ©. Června t. r. echůzi, při které

fednášeti bude pan redaktor Prosečský z Hradce
rálové o thematě: Politická situsce nynější vzhle

dem k českému národu vůbec a nám katolíkům
pvlášť“.

Z Vamberka. Křesťansko-soc.spolek„Sror
nost“ pořádal 27. krátna měbíční schůzi, ve kleré za
hojné účasti členů, členek i hostů přednášel p. Milo
Záruba, Ord. Praem., o národním programa křesťan
ako-demokratickém. Řeč jebo vyslechnuta byla 8 be
dlivon pozorn stí a odměněna hlnčným potleskem. Po
tě řečmk vybídl shromáždění a přítomné hosty, aby
učinili, mají-li nějaké dotazy nebo námitky; leč pří
tomný, duševní vůdce zdejších mladočechů továrník
p. Zeman problásil, že proti vývodům řečuíkovým ni
čeho namítati nelze, a že jen zarytý odpůrce všeho
katolického vytýkati může katolickému lidu a kléra
českému nenárodnost a nevlastenectví. Předeeda dp.
Řezuíček zahájil po té rozhovor o „t. zv, katolických“
státech evropských a poměrech v nicb panujících, na
čež schůze ukončena, ač mnozí dloubo ještě vetrvali
v spolkových místnostech v přátelské výměně náhledů
o některých časových otázkách. —

Z Libice m. €. Dne 12. t. m. konal u nás
vzděl. a podpor. spolek katol, jinochů a mužů aata
vující schůzi. Mezi hosty přišel také p. říd. učitel Ji
ránek a přivedl sebou pan říd. učitele Straširybu z
Pátka, p. učitele Čepka z Vokřiukaa pana dra. Říbu
z Podábrad. Po zahájení schůze ujal se řecí vedp.
TbDr.C. F. Blažek, děkan zdejší který vzletně pra
mluvil o významu křesťanství. — Po té p. Váci. My
slivec z Prahy mlavil o smutné době nynější a význa

Za východiště zvolili jsme matičku Prahu,
poněvač letos použil jsem okružního lístku, jehož
jsem dosud nebyl přítelem, ježto činí z cestovatele
vlastně hnance s předepsanou maršrutou. Není to
však v Rakousku tak obtížno s okružním lístkem
jako v Italii, Tam nutno na lístek okružní psáti
datum a před nastoupením jízdy vyžádati si vidi
maci od přednosty stanice, byť se i jméno stanice
nalezalo na našem lístku. Opomenuli jsme tak
jednou učiniti, ale vzdor tomu na pozdější stanicí
přednosta nám poznámku tuto dodatečné učinil
ovšem s otcovským napomenutím, abychom na
to nezapomínali. Napomínal nás sice vlašsky, če
muž jsme vlastné nerozuměli, ale vážnost jeho
obličeje vzbudil v nás přiměřené dobré předsevzetí.

Z Prahy jeme vyjeli dne 22. července roku
1898 za překrásné pohody drahou Františka Jo
sels do Lince ranním rychlíkem, jenž týmž rokem
taveden byl pro letní 4 měsíce,

Doplatili jsme přiměřené percentualní dopla
tek na rychlík, protože rakouské státní dráhy ne
dovulují při třetí třídé okružního lístku použití
rychlíku, leč s přiměřeným doplatkem. Všecky
ostatní však dráhy nečiní rozdílu mezi osobním
vlekem a rychlíkem.

Mžikem přejížděli jsme zajímavým krajem
k Benešovu, odkudž počala krajina nabývati rázu
všednosti Bohatá úroda však, tak toužebné všemi
očekávaná, zpříjemňovala nám tuto jednotvárnost.

Máj pří'el zaháněl stísněnost svou fotogra
fováním frapantních předmětů a utíral každou
minutku saze ze svého zánovního klobouka, Upo
zornil jsem ho na Sysyfovu práci a poučil jsem
bo, že pravý cestoval nsmůže na nějakou sazí
obraceti svou pozornost.

Začal jsem tedy dosti brzy úkol informatora.
Z Veselí do Budějovic dostali jeme nového

průvodčího vláku, jenž mimo vše očekávání při
hlásil se nám jsko bývalý člen pražské marianské
družiny. Byl to uvědomělý katolík, jménem Kos,
s jakým zřídka kde se setkáš. Vypravoval s veli

mu a úkolu katol. spolků. To ale nebylo jmenovaným
ům hostům vbod a vytýkali p. řečníkovi, še rozo

tva! celou osadu. Předseda ochůze dobře pochopiv,
de se pánům těm jenom jedná o rosbití schůze — ©
proto, kdyš přednáška skončena, prohlásil, še volné
návrhy budou aš po přijímání členů. Těch se přihlá
silo 48. Když se pak nikdo ku slovu nehlásil echůso
okondena.

Z Jilemelce. Důstojnýmspůsobemoslavila
katolická givnostenská Jednota své 1Oleté trvání, Jiš
o Boším Hodě svatodušním dostavily se deputace z
různých katolických spolků okolních. V pondělí ráno
0 10. hod. shromášdili ae věickni účastníci slavnosti
v městské dvoraně, načež odebral se průvod sa zvuků
hudby středem města do chrámu Páně, bdež konalo
se slavnostní kázání a boboslašby. Kazatelem byl Jar.

naších známý řečník ba slova sr. apoštola Pavla:
„Dobrý boj jsem bojoval, běh jsem dokonal, víra jsem
zachoval“. Po službách Božích, ješ konal děkan ji
lemnický, odebrali se účastníci ku společnému oběda.
Odpoledne o z. hod. kosala se ulavnostní schůze v síle
městské dvorany. Zahájil ji sa hojného účastenství p.
P. Procházka. Kdyš byl jednatel p. FI. Štyc přednesl
stračně spolkovou činnost během oplynulého denítiletí,
ujal se slora red. Václav Myslivec z Prahy. Vzpome
nav doby uplynulé a prací,ješ spolek jabilant vyko
nel, promluvil o dalších úkolech spolku v budoucnosti.
vejména obšírněji obíral ae řečník heslem „Pryč od
Říma“, jež sobě vedle Wolfa a Schůnerera i čeští „ná
rodní“ dělníci na svůj prapor napsali. Po skončené
feči poděkoval místopředseda p. Frant. Bachar všem
účastníkům a schůzi ukončil. Ostatní část dne věno
vána byla koncertu, jemaš následoval večer taneční
vínek. K doplnění sluší dodati, te mezi přítomnými
byl J. Kousal, farář mříčenský a 2" delegáty, Dobná
lek, farář v Libštátě se 6 delegáty. Dále vyslaly své
delegáty následojící epolky: Hradec Králové (5 s pra

porem), Úpice (6), Studenec (24 s praporem), Nová
Paka (11), Semily (16), Roztoky (40), Štěpanice (4),
Křižlice (4).

Z Ostřetína. Zdejší kat. liter. spolekslavil
dne 27. května svěcení svého praporu pořízeného blavně
příznivci spolku a členy. Již z rána za krásné pobody
oznamoval budíček kapely Hornojelenské neobvyklou
slavnost s až do 10 bod, bylo vítá. £ přibylých spolků
a hostí. Dojímavé bylo když zavítely dvě velká pro
cesí jubilejní a to z Horního Jelení vedené dp. Du
šánkem a sRovné s vp. Jiráskem v čele, kteří vykonali
před svěcením praporem v zdejším chráma Páně ju
bilejní modlitby. Po 10 hod. seřaděn průvod a zahájen
basičutvem okolním a zdejším (s praporem) dále kat,
jednota z Horalho Jelení, (a praporem) katol. jednotu
£ Rovně, (s praporem' 16 drůžiček neconcí na stuhách
prapor, vld. duchovenstvo, matka praporu pí. A. Ne
česaná, kmotry prapora pí. F. Hubáčkova a pí. A.
Palatova, liter. sbor a velké množství lidu. Za hla
hola zvonů a hudby odebral ae průvod na místo svě
cení ku soše sv. Jana Nep. uprostřed obce kdež byl
umístěn bohaté upravený oltář. Slavnostní řeč měl
vp. V. Halama jež učinila na věřící hluboký dojem.
Na to následovalo svěcení jež vykonal zdejší duchovní
správce vldp. Fr. Čermák, rytíř řádu F, J., konuistorní
rada a bisk. vikář. Při avěcení zapěl liter. sbor říze
uím p. řídícího učitele vhodný chorál. Po zatloukání
hřebů sloužil vp. Halama měi sv. a po ukončení ode
bral ee průvod do chrámu Páně,kdes bylo slarné
„Tebe Bože chrálíme“; dopolední slavnost ae ukončila
defilováním spolku před nově vysvěceným praporem.

OApojedne ve 2 hod. bylo slavné požehnání jehož sesúčastnily všechny spolky a obě jubilejní procesí. Při
odpoledním koncertu kapely Hornojelenuké v zahradě
pana Petrle panovalu nenucená zábavna ačkoliv byla
částečně přerušena deštěm. Další činnosti a rozvoji
spolku přejeme všeho zdaru.

kým nadšením o katolickém ruchu pražském a
s povděkem vzpomínal na vůdce tohoto ruchu.

Stěžoval si také, že za své přesvědčení zkouší
dosti útržků od svých soudruhů, ale ubezpečoval
nás, že na vzdory tomu zůstane vždy »stud.ným.«

Ne bez pohnutí loučil jsem se s tímto po
ctivcem, jenž při vší své zbožnosti jevil neoby“
čejně bystrý úsudek a značný stupeň intelligence,

Jak často na nízkém stupni duševního roz
hledu stojí tupitelé náboženského | přesvědčení,
kteří z nedostatku vlastního duševního fondu pa
pouškují výpotky novinářskýchnádenníků| Máme
sice dosud malý poměrně počet horlivých stou«
penců, ale to nám slouží k útěše, že jsou to lidé
uvědomělí a cíle svého znalí. Čerpejme z toho
naději v budoucnost a pracujme vytrvale na vzdě
lání lidu. Ne okázalý křik, ale drobná práce při«
nese nám lepší doby.

Za Budějovicemi začala opět krajina utvářeti
se zajímavěji. Mirná rávrší, vděná tmavým hvo
zdem a prorývaná svěžím pažitem idyllických
údolí, stoupalatímvíce, čímjsme se blížilik bra
nicím zemským.

Stojí tedy i na jihu mocný vénec horský
na stráži českého kralovatví, aby nepřítel ve vlast
se nevloudil. Bohužel, že nebyly ty naše hory
vždy dosti bdělými a propustily zvláště myšlén
kový cizácký brak v českou vlast, kde se plevel
zahraničný ujímá vždy dobře na úkor rázovitého
ducha českého.

Od poslední stanice české Heršláku řítil se
vlak z výše 800 metrů a neobyčejnou prudkostí,
až se dech tajil, Jako v kaleidoskopů míhaly se
nám výstavné hrady na strmích útesech skalních,
chrámové vížky a rozptýlené chaloupky na bocích
horských. O 1. hodině dosupěl parostroj do Lince,
kdež jsme chtěli zbývajících 4 hodin použíti k ob
čerstvení a ku prohlédnutí místních památek.

(Pokračování).



Z Kostelce m.©. Skvělevydařilaseschůze
kat. jednoty dne 19. t.m. Účastenství bylo veliké. Vidp.
Dr. Domabyl pádnou řečíukázal, ktorá je církev národní
česká. Zda ta, která přivedla bouře, nepokoje, vra
šdění, zaprodala Čechy Němcům jako basiteká a
všechny její odrudy, Čí ta, která vlasti české přine
sla pravé světlo Kristovo, vzdělanost, založila Čechům
školy vysoké, biskupské, Ulášterní, farní, zachovala
Jazyk český a hájí až dosad samostetnost koruny
české, jako círker katolická. A proto církev římsko
katol. je naší národní českon církvi jako je národní
všech národů, kteří Krista neopnstili. Když tedy
nyní láka přichází s národní církvi, které se má
odtrhnouti od Krista a náměstka jeho, přichází u Io
pem, na nějž by nucbytel důvěřivé « lehkovážné,
bloapé lidi a zavřel je do veliké klece prošácké,
Dp. řečník pak rozebral některé místa z Iškovy
brožury „O církvi národní“, Jen něco na ukázku:
Dle | učho základem víry národní je Písmo sv. 8 7
prvních oekamoeníckých sněmů, a základem tímto
nesmí se býbati. A na třetí neb 4té stránce potom
aákledem tím hýbá sám. Pro něho stačí zpověď když
všechen lid v kostele řekne: Zbřešili jsme slovy
ukutky, myšlénkami a přece víme že Pán Ježíš usta
novil zpověď soukromou každého jedootlivce; potírá
primát biskupa římského a zapomíná, že bo Kristus
ustanovil, zapomíné, že prvních 7 sněmů církevních
obecních a usnešení jejích mělo jen tehdy | platnost
když je potvrdil biskup římský. Prozrazuje velikou
nevědomost bistorie, kdyš praví že lid ustanovil
biskapy a kněze. Vády to byl jen předetavený du
chovní, který kočze světil, ustanovoval atázal se jen
ldo, zdali něco zlého o něm ví, jako se děje
i nyní dříve než je kdo vysvěcen. Pan léka mohl
napsati brošnru těm, kteří neznají dějh, vultřatho
sřízení církve, Plama sv., a nikoli pro ty, kteří
s úsudkem čtou jeho vznešený (?) výplod duševní a
prohlédají ihned, že t» nemíní upřímně, že žertuje
a chce býti novým spasitelem aneb aspoň samosta
tným patriarchou národním, Pan lška to dobře ví
všecko že lže, ale ou pravdy nemůže potřebovati a
proto kráčí statečně zs heslem Voltsirovým „lži a
hodně lži, něco přece zůstane,“ Přednáška byla s ve=
kým zájmem vyslochnuta a učinila na každého
mocný dojem.

Přednáška. V ueděli dne 3. června t. r.
pořádá katol. jednota v Kostelci n. U. svou spolkovou
schůzi, při níš přednášeti bude dp. Emil Dlouhý-Po
korný z Praby v thematě „zona a otázka sociální.“
Začátek přesně v 7 hod, večer v sále na Rabštejně,

Zprávy místní a zkraje.
Svěcení ma kměžství. Dne 26. července

t. r. budou v Hradci Králové ověceni na kněze násle
dající ctihodní pánové: Baier Celestin z Kaile (ro
diště), Cerman Josaf ze Staré Paky, Černý Karel ze
Sadské, Červinka Josef z Obory-Lipovky, Demel Váci.
z Pohory, Dostál František z Turova, Egrt František
u Vyškře, Ensler Frant. z Krásné Hory, Hampol Jan
z Vel. Úpy, Hernych Vojtěch z Ústí n. Orl., Hubáček
Bedřich z Cholíns, Klaschka Jan s Kórbrn, Kollert
Ant, ze Suchodolu, Kráčmar Frant. z Břestce, Pavel
Josef z Velké Jesenice, Pícha Josef z Borové, Beiniš
František ze Svratoacha, Roháček Jan z Třeště, Ro+
uler Josef z Břeclavi, Říb Jan zs Všestar, Smíšek Jos.
= Vejvanovic, Stránský Gustav z Freiheito, Svoboda
František z Canovic, Simek Josef z Křenovio, Velebný
František z Chrudimi, Zelinka Josef z Litomyšle, Zá
ruba Milo z Praby.

Vzácná mávětěva. Osvátcíchavatodušních
dleli v Hradci Král, dva čeští kněží s Ameriky, dpp.
J. Odstrčil a Váci Janík, kteří v zámořskýchkraji
nách jiš řadu let působí. Nyní přijeli doČech, aby
zde několik neděl ztrávili, Navštívili také redakci
„Obnovy“ a vyslovili ne, že velice rádi list náš čtou
a že u nich vandroje z ruky do ruky,

Koncertní večírek pořádalas v sobota
dne 25. t. m. v městském Klicperové divadle v Hradci
Králové. Zavítali k nám vídeňětí hosté, mezi nimiž i
tamburášský ubor spolku „Tovačoraký“ ve Vídni,
jakož i virtuosba na klavír, ulč Volavých. Program
byl pestrý a všeobecně ae líbil. Na jevišti odevzdal
p. městský rada Stanislav Červený hostům věnec a
jménem obecenstva Hradeckého je případné uvital. —
Jest jen co lítovati, že divarlo bylo velice slaběnavštíveno,

Komcert Radolfa Frimla virinosana
klavír v předvečer slavnosti Božího Těla, konati ss
bade v městském Klicperově divadle v Hradci Král.
Jméno Frimlovo v naších krazích, jichž převážná ma
Jorita je dobrými hudebníky a ctitely Mos, je známo
co nejchvalněji. Jame přesvědčení, že nedá ai nikdo
z čtenářů ujíti té příležitoati, by návštěvou koncertu

morozhojnil dav ctitelů hudby a nešel poslechnout
„Kubelíka na klavír“. Předprodej lístků obstará panPeřina, knibkupec na náměstí

Jízdní řád m cenník porozníkův Hradci
Králové byl síce městským úřadsm vydán, ale jek va
zadá, mínuj se » účinkem, Píše se nám: Na Hod Boží
před 8. hod. ranní jsem vstoupil na Svatojánském ná
městí v Hradci Králové do kočára čís. 18. a řekl po
vozníkovi aby mne zavezl na nádraží. Sotva jeme vy
jali do ulice, obrátil se povozník a tak aby to i ko
emjdoucí vlyšeli, zvolal: „Ale jinak jich tam nepo

vezu, neš nejméně za zlatku“, — Dal jtem ma dádaný

sobem pasadér byl vydirán, když řád k
existuje?“ — Uveřejňujem bezDorámky povozníky

Na nádraží +«Hradci Králové nalézal
v podělíovatodašníjistá starátana, průvodu dvos

nověstek, které jiš vvýmičatem dávaly pohoršení. Žena
ta jest již starou kuplířkoa = Pardabic u „lifroje“
holky „do kšeftu,“ totif do domů nepočestných. Ač
avádí mladá neskušená děvčata, nikdo ji v tor dosud
nebrání! a tuto „šivnost“ provozaje oelou Fadu. lot.

Z Pardmbje. Sbírka pro postavenípomníka
velezasloožilému p. děkanovi a blesk. ookretáři Frant,
Sloupori, obnáší jiš 850 K. A protož bylo tyto dy
postavení pomníka od komitétu svěřeno chralně zná
mému sdejšímu mistru, p. J. Staudému. V komitéta
sasedají: Vletp. Edvard Scheller, e. k, okr. hejtman,
vldp. děkan A. Ulbrych, dp. J. Krajíček a dp. Fr.
Laogkramer, jenž s pravé bratrské lásky a upřímné
kolegisloosti celou tato sbírku u mnohými obtížemi
byl vykonal. Po dohotovení pomníku, uspořádána
bnde svláštní pobrobní elavnost posvěcení pomníku
tobo, jenž bude i pozdějším věkům hlásati, jak o
záslahách, tak i o nevšední oblibě zesnalébo, a to
ve všech vrstvách obyvatelstva jsk v Pardubicích
tak i v místech dřívějšího blabodárného působeníjebo.

Lidová slavnost č. L. V Pardabicíchko
nala se v pondělí svatodušní pěkná nlavnovt, v míst
nostech katol. spolku. Za příčinou odchodu horlivého
jednatele a duchor. rádce, dp. katechety Prokupka
na faru Práčovskou, usnesl se zábavní odbor spolku
pořádati alavnost ta, která zajiste všem účastníkům
zůstane v milé upomínc=. Prostranný sál ae krátce
před zahájením naplnil. Z duchovenstva dostavili se

vldp. děkan Ulbrycb, vldp. professor Teplý, SP; katecheta Vosáhlo, dp. katechete, nyní farář Prokupek a
dp. kaplan Krajíček, který, jako předseda, zahájil
slavnost ardečnými alovy, v nichž poukázal na zá
sluhy dp. Prokupka. Následovala přednáška p. re
daktora Prosečekého z Hradce Králové, který se na
před zmínil o útocích, které ae na katol. kn .

nikají s pak jemným způsobem vylíčil zásluhy katol.kněžstva o lidstvo vůbec o národ Český pak zvlášt.
Přešed pak k elavnosti samé, poukázal na práci a
upřímné snažení dp. Prokupka, zakončil křesťanským
heslem „Zdař Bůb“, Na to odersdán byl dp. Pro
knpkovi diplom čestného členatví, začež on, dojat, sr
dečnými slovy děkoval. Hudba zahrála národní hymnu
načež následovaly rpěvná čísla programu, jakož i
pěkné výstupy, při nichž se hlavně osvědčily slečny
Rožková a Kříšková a pp. Klivický a Mazánek, Po každém
čísle hrála hudba. Posledním číslem programu byl
případný živý obraz. Byla to opravdu milá, upřímná
slavnost, dýchající jakýmai teplem a spokojeností,
což bylo již ve tvářích všech účastníků anáti.

Lidová slavnost č. 2. Vnedalekévesnici
od Pardubio odbývala se také lidová slavnost v pon
dělí svatodušní. Na jménu nezáleží, byloť jistá týž
den podobných více. Na této slavnosti počalo se o

půl 4. hod. odpoledne v prachu s vedru tančit,plbouřit a opět tančit, pít a kouřit. Místo řečí porsbu
zujících k dobra byly tem nadávky, místo národních
tanců rosjařená děvčata « opilými chasníky šoupals
valčíky, místo zpěvu krásných písní třaskavým hlasem
se zpívalo: „Na Marjánce, na Marjánce tam se tan
cnje . .. „“, místo klidného roshovoru rvačky aapro
stoty. Co následoje po takové „lidové slavnosti“ v noci,
když děvčata jdou vespolečnosti rozjařených chasníků
domů, krašno připomínati. — Praví národní plesů:
„Moziky,mutiky, vy pěkněhrajete... .“ nešo mu
zikách, jakó nyní venku jsou, se to věra řící nemůže,
a bylo by již jednou na čase, aby pořádáním slušných
zábav se proti tomuto znemravňování čelilo,

Jen nic katelického. Katolickéspolky
v Pardabicích deroraly svému horlivému rádel a je
dnateli dp. Prokůpkovi dvě krásné skupiny podobizen.
Knihkupec p. Machač a sklenář p. Svoboda byli po
žádání, aby skupiny ty ve svých výkladních skříních
ns nějakou krátkou dobu vystavili, jak to i jiným
spolkům vchotně dělají; ale poněvadž skapiny podo
bizen představovaly jenom katolíky a členy katoli
ckých spolků, jmenovaní páni anad měli strach před
„moderními“ nesnaboby — a proto žádost katol.
spolků odmítli. Katolíkůmpardubickýmjest to
zajikte dostatečným pokynem, jak se vůči těmto ob
chodníkům mají zachovati,

„Osvětažidů“ proti jeptiškám vpar
dubické memocmiel. Jsou dobřeanámystyky
žida Dra. Vobryzka s „Oavětou lidu,“ proto snadno
lze si učiniti případný úeudek o uličnickém výpadu
proti milosrdným sestrám v pardubické nemocnici.
Okresní výbor měl by ze sám ujati napadených ře
holnic proti židovské drzoati, která se ujímá nověstek
a tupí řeholnice. Lidem zámožuým jest anadno opa
tříti si v nemoci pečlivou obslobu, ale hůře.jeat to
a chuďasem ve veřejné nemacnici, kdež často ordinu
jící lékaři ukáží ae jenom pro jméno. V takovém
ústavu jest svčdomitá milosrdná sestra nejenom opa
trovnicí, ale i lékařem, proto přejte chuďasům také
lidaké ošetření a sapřete v sobě jiš k vůli lidské bídě
surovou nesnášenlivost k řeholnímu rouchu.

„ „Pradký dešť. 7 Rosic se nám oznamuje:
Veliký líják strhl ae v pondělí sratodušní odpoledne
v našem kraji. Ačkoliv netrval dloaho, byly přec ní
činy úplně zaplaveny, na trati stála vysoko voda, a
cesty se rázem proměnily v potoky.

Volby vJosefově, dne 26. t. m.,měly
výsledek následující: V [ sboru do výboru svolení:
Vaníček Jan, děkan, Votava Jan, účetní, Kostelecký
Josef, maj. domu, Rayman Jan ml., maj. domu,
Schneidr Ondřej, pekař, Jarolímek Ludvík, drogulste,

za náhradníky: Čadek Václav, holič, Můjler Štěpán;
rukavičkál, © vák Josef, holič. Ve II ybora do vý
bora zvoleni: Vrbacký Rudolf, c. k. poštovnísprávce:
First Karel, řídící učitel, Uhlíř mil, maj. domu,
Hlávka Alois, kupec, Kahn Jozef, maj. doma, Chmelík
František, řezník: za náhradníky: Korancsuk Vojtěch,
pskař, Vopřada Karel; trablář, Gald František, foto

raf. Ve III. sboru do výbora zvoleni: Royman
udvík, muj. domo, Šrámek Aloie, maj. domu, Šalo

František, maj. domu, Holan Ed., kožešník, Slezák
Antonín, knihař, Bartoň František, kupec; za ná
hradoíky: Hejdák Karel, bostinak „N vák l
klempíř, Rshák Aug., krejčí. naký, Novák Václav,

Vylovená mrtvola. U mostu Elištinýho

v Hrada Králové vylovenaAs v úterý, mrtrólemute,vkterém poznámbyl dělníkČernohorský,z Plotišť.
"Návrat de církve. Z Černilova6e zám

píše: Na Hod Bolí ovatodušní učinila re farním chrá

mn Páně Černilorském k víry. ovg. h. v. Anna
Volencová,dosra pa rolálku s Librantic. Přijatá mdo církve ajavnostně s hojné salsy věřících, jimiž byl

kostel přeplnán, svědčily o mocmém dojmu s úkonposvátného. Letos jest to drahý případ v osadě Čer
nilovské, odpsdn nebylo.

Sebevražda vojíma. V Čáslavi zastřelil
se na Hod Boží avatoduění vojín 13. pluku zemské
obrany, Antonín Feitok s Noškaredic, z básně před
trestem.

Požár. Ze Záboře s nám píše: Dne 10.
května t. r. o osmé hodině večerní vypukl požár u
rolníka Václava Čecha v čís. 22. Pon panovalo
bezvětří, obrmnezi!se požár jen ma toto číslo. K obni
dostavil se místní sbor' hasičský i také baniči se Sv.
Kateřiny, Habrdovic a Lišic, .

Vzácné stáří. V lázoňskámměstě Bohdan

či, kamš v těchto dnech v hojném počta hostí přibylo, as před 14 dny zemřeli dvakaždodenní „bratři“
hráči „France Fonx", pp. Jan Peška 89 r., Frant.
Peška 86 roků a neunavný kibic Alois Ráliš 81 roků.
Úhrnem 260 roků stáří!

Ta mládež! Z venkovadochází nás násle
dující dopis: „Surové násilí se nyní mnohde nazývá
hrdinstvím. Obrafme kroky kamkoliv, všade zvláště
u mládede shledáváme ze s tímto zjevem U dítek
neskytuje se nám první a nejúčinnější přílešitost
pončování, varování i kárání. ZJá se nám snad ma
licherno uapomínati rvačky milorné klouče, když sou
drabu svému natluče; ale pomněte, že tato bojorná
vlastnost s bochem roste, še se stává čím dále tím
větším a nebezpečnějším rváčem, až konečně dospěje
ko uločinu. Podívejme se na výrostky! Ve společnosti
venku i v hospodě vidíme, kterak s nimi to hrdinství
roste. Pusté hádky, divé rvačky bývají tu zábavou
acela všední. Po kolik dní chlubí se hrdina, kterak
svému kamarádovi natloukl. A podivno, neozre 20
ani jeden hlas, který by to za oproatáctví prohlásil.
Tak se na mnohých místech ta naše mládež bez pře
kášky tuží. Jen tebdy, když rvačka nešťastně dopudla,
když četník rváče odvádí, jen tehdy ne mnohý rozpo
mene a odeuzuje zločinné jednání. Škola i kněžstvo
činí obyčejně svou povinnost, ale rodičové a celým
veřejným míněním podceňují tuto práci, chovají ae u
výchově netečně, ba pracují často opáčně, Proto na
venkově tolik aurovostí, Přicházíme do vei. Jindy
dítky uctivě «Iravily, dnes ne všecky. Ty dětské hry
po většině jit zanikly, slyšíte ale řeči, vubusující vadi
nelibost. Klení i jistá triviální slova, jakýchš v po
sledních dvou číslech i „Rozvoj“ snad na výstrahu
poažil, svědčí o nízkém stupni duševní ušlechtilosti

naší mládeže. jaký pak div, že vyrůstá nám tolikhulvátů! Co děcko kazízábavu svých mírnějších sou
druhů, tam mladík se pere v hostincích, tam i maf
běhá i do jiných vesnic rogbíjoti ochůze a ukazovati
své sarové násilí, nab chcete-li — hrdinství. Duševní
převaha, šlechetnost ordce i vzdělání nejeví se v ná
vilí, nýbrž v roprášném, rozumném jednání, Či myslíš,
že jsi hrdinou, když dnes surově vystupuješ protí
kněsi, který tě učil včera Boha znáti? Myslíš, do jei

hrdjpon, když jsi zamění! nauka křesťanskouse „Zář“a „Červánky“? Myalíš, še jsi hrdinou, kdyš bez je
kóhokoliv duševního vsdělání umlčíš muže so. vzdělá
ním akademickým? Mýlíš se! Třebas se usleznou
lidé, ovšem tobě obní, kteří a tebou souhlasí, tře
bas i bídácký tisk výstap tvůj pochválí, přece to nas
věcí samé ničeho nemění: zůstáváš jen pouhým spro
ulákem.

-Na stavbu kostela v Jemikovicích
dobzotivě přispěli: (Pokračování). Obec Tošov a
Skršice, Po € K.: pp. Samek J., Domašínský J.,
Dostál V., Archleb J., Uhlíř Jan 8 K. Po 2 K.: Pas
vlát J., Samek V, Truněček J., Hájek J., Merta V.,
Po 1 K. 40 b.: Roubal J., Norák J, Po 1 K.: Kaš

ar J., Světlík Jiří, Trizel J., Námešek J., Přibyl J.,
Janda Fr., Němeček J., Svoboda J., Vaňková Fr.,

Horák K. Cone J., Hubáček J., Vaněk V., TláskalFr., Archleb J.,Dostál J., Rabek Ot., Šťásek J. 1 K.
20 h, Andrš J. 60 b. Po 40 h.: Hynek V., Cinka J.,
Vašata J., Hovorka V., Baše Váci., Arobleb J., Šolta
J., Po 60 h.: Hovorka J., Uhlíř?J., Šťásek 20 h, Po
2 K.: Daska V., Hušek. (Pokračování). Za všechny
milodary upřímné díky vzdává a o další příspěvky
prosí Ferd. Hanousek, děkan v Třebechovicích.

Z Třebechovie. V minulém čísle Ubnovy
oznámeno již bylo úmrtí bývalého duchovního eprávce
třebechovického vidp. J. Řeháka, děkana, který vrátiv
wes Lourd onemocněl zánětem Jedrin a plie a « hrátco
temřel. Pobřeb jeho odbýval se v úterý 28, L. m. zs
velikého účastenství všech vrstev lidu. Dachovních
bylo 2a. Kondakt vedl apolušák seenulého vsdp. ka
novník M. Musil, regujem sloužil taktéš jeho spolu
ták, vldp. vikář Frant. Rychlík. Před zádušními služ
bami Božími měl řeč vlp. Kante v níž poukázal ns
obtíde, které knězi dobrému na cestu 60 staví a hledí
jej svěsti a cesty enoali. Líčil dobročinný život ze
snalého, jeho zbožnost“ svláště úctu k P. Marii, od
níž vyprosil ei, jak doufáme, v Lourdech šťastnou
smrt. Průvod jejš zahájilo dactvo vedeno avými pp.
učiteli, zúčastnily se téměř věsoky apolky s> svými
prapory, čímž dáno na jevo, jaké úctě zesnulý se tě
šil. Dachovní správa děkoje důstojnému dachorenatvu,
sl. sborům učitelským měšť, a obeoné školy, jakoš i
sborům okolním, al. obecnímu aástapitelstva, všem
spolkům, a vůbec všem, kdof pobťbu vesnulého ss
zúčastnili.

Z Vamberka. Dne 20. t. m. vyhořelzde
dům v Pekelské ulici. Požár byl salošen nádenníkem
Šulcem, ktery byl již satčen a odreden k soudu do
Bychnova.

Z Hemší u Chocně. Neunavnoupéčívldp.
Jana Cerka, děkana Choceňského byl filiální chrám
Páně v Hemší jiš před s roky vkusně opraven a nád
borně vyzdoben. — A Jetos byl obohacen chrám náš
dvěma krásnými sochami, na které vldp. děkan sbírka
učinil. Dne 19. t. m, konelo se slavnostní svěcení soch



tlsh, za účastenství 9 kněší, dlouhé řady drůžiček s
maoňství lida místního a okolního. Byla to slavnost
krávný, dojemneů, která sejisté nikomu s pamět me
vymizí. Ka věsobecnému přání boďtaž zde vidp. Jana
Crrkovi, děkana a vik. tajemaíkovi od oblsnů obce
Hemží a Březenice veřejné díky vadášy sa jeho nan
pavnou píli, kterouš chrácn Páně na Hemšich tak
umělecky a přesně slohově vyzdobil, že se ma sotra
který kostel © šírém okolí vyrovná. — Kéž dá jemu
P. Bůb ještě dlonbá léta života pozemského a popřeje
mo, jako dosud, tolik síly a čilosti, aby spatřil spi
něné přání své a přání četných ctitelů Hodičky Boší,
aby totiž ještě za jeho dachovní správy konána byla
na Hemžích velkolepá slavnost čení a navědení
velkého svonu, pro nějž na věži jiš přes 200 let ato
Jioe zřízena jest. —

Z Deštného u Nov. Města nad Het.
Dne 10. května t r. kodele se zde řídká alavnost:
alavnostní odevzdání slatého sásložného kříže s ko
ranou zdejšímu dp. faráři, čestnómu děkanu a čest
nému občana obce Deštného vidp. Váciavu Erychle
bovi. Již o pěti hodinách ráno slavnostní budíček
ohlašoval významnost dne. O půl osmé sloudena ranní
měs sv. vys. dp. bisk, vikářem Václ. Uhlířem,fará
fem s Přepych, na to konána akouške x náboženství
ae školní wládeší za velice četné účasti věřících. O

Bi deráté h. rány s hmoštířů oblašovaly příjesd c.
E okresního hejtmana z Nového Můsta n. M, kterýšto
ne kraji obce avítán byl obecním zástopitelstvem. 0
10 hodině bnul se veliký průvod ku chrámu Páně,
kde p. c. k. hejtman sa dojemné feči připnul vldp.
inbilentovi slatý kříž na prsa. Vidp. děken pobnut
až k slzám děkoval za odělené mu vyznamenání, po
čemš vidůst. pan farář = Bystrého, Vincenc Erlebach
v delší řěči objaenil lidu význam dae a slavnosti,
kteroužto řečílid až k alzám pohnut byl. Po řeči této
aloušil pan inbilant za asistence vldpp. duchovních
slavnou měi svatou. Vidůst. p. děkanoví přejeme ze
erdce, by vyznanienání ono dlonhá a dlouhé ještě léta
sdobilo prez jeho s om ještě dlouho ku blahu časné
mu i věčnému daší sobě svěřených v obci Deštném
půvobil.

Ze latin u Jičíma. V neděli13.května
byl nádkerný chrám Nanebevzetí Panny Mario svěd
čem řídké slavnosti — totiš: svěcenívarhan. Svěcení
vykonal ze vzácné | ochoty vldp. Jan Tichý, bisk.
vikář, sa přísluhy místního duchov. správce a zapří
tomnosti p. t. p. Karla Hoffmanna, pstronátsího ko
misaře a velikého množství věficího lida. Kdyšo zpí
vané mši sv. zavzněly po dlouhé přestávce nové var
hany, uchvácení byli všichni přítomní mocnýmdo
jmem čarokrásných zvaků jmenovitě rejetříka „voxK
oaelestis". Nový stroj ten pořídil chrulně známý var
hanář p. Jos. Kobrle z Lomnice n. P. za 3600 koran.
Dejš Pán všem, kteří jakkoli přispěli ku zvýšení lesku
oné alavnosti, za to avé hojné požehnání!

Z Radboře. Den **. května byl celé farno
sti naši dnem radosti, dnem slávy. Hostilat toho dae
hosta vznešeného — zavítel také k nám ndp. biskap
královéhradecký na svých apoštolských cestách, aby

řinesl nám požebnání a u víře katolické posil;. Je
fikoš jit 24 let tak vzácný host ve farnosti zdejší
nebyl, vynaložil farnost vše, aby J..B. M. uvítán
byl skvěle, čebož také docílile. Voliká četa statečných
rolníků banderistů, vedených p. Hrausem, rolníkem
z Hořenic, provázena hadbou, hasičskými sbory z Ho
řenic a Pašinky, spolkem fivnostenským, očekávala
vzácného bosta ns hranicích farnosti naši, a Bošetic.
Tam uvítal J. B. M. nejdříve jménem všech osadníků

a obseních zástupitelstev starosta dpojených obcí Radboř — Hořenice p. Novotný. Průvod, maje ndp. hosta
ve svém středu, sa svuku jásavé hudby ubíral se ka
předu, až stanul v Badboří samé u krásné, svěší ze
lení, květy a prapory vkuenězdobené brány 8 n
sem: „Víté Tě láska.“ U slávobrány uvítal J. B. M.
jménem farní osady místní duchovní správce, obklopen
okolními dachovními,: pakslošili vřelý orůj bold pan
©. k. okresní hejtman V Kostka, c. k. okr. školní in
spsktor p. J. Libický a majitel velkostatku zdejšího.
Po uvítání panem patronátním komisařem H. Drbalem,
šídícím uč.telem p. Jos. Skokanem s družičkou Annou
Zdoňkovou, dceraškou rolníka z Pašinky bral se J.
B. M. do farního doma sa svuku hudby, střelby a
pak hned do chrámu Páně vkusně opraveného, před
nímá stála slávobrána drubá s nápisem „Ejhle vele
kněz“ opatřena, S vroucím nadšením poslouchali jsme
všichni výmlavná, otcovské slova svého vrcbního pa
stýře, který promluvil k bifmovancům; jistě navšdy
utkví jeho drabá památka v srdcích našich. Odpoledne

-vyhověl ndp. biskup pozvání dp. faráře Lošanského a
.odejel . celým průvodem svým shlédnonti předněko

like roky pod patronátem města Kutné Horyvysta
věný chrám Páně v Lošanech. Při odjezda J. B. M.
do Lošan, jakož i při spáteční jeho jízdě ovadoa
Radbořscou do Hory Katné tvořily sbory hasičeké
špalír a oblíbená kapela Jirsova zahrála ještě napo
aled „Kde domov můj.“ Dobrý líd sdejší poznal svého
vrehního pastýře a vědy rád vzpomínati bude dnů,
kdy veliký, šlechetný biskop ten mezi námi dlel. —

Z Třebomiíma u Čáslavi. V miléupo
mince zůstane všem osadníkům farnosti naší den 10.
květos, kdy zavítal do středu našebo toužebně oče
kávaný pastýř náš ndp. biskap Edvard Jan Nep. Hry
mych, aby po 13 letech udílel zde svátost uv. bifmo
vání. Dlouho připravovali a těšili jeme se na ten
okamšik, aš tváří v tvář popatříme srému milému
poetýři, utatečnému bojovníku za víra svatováciavskoa,
vlastenci a spisovateli na slovo vzatému; v tom smysla
také ovítal jej náš duchovní správce,dp. Jaan Petr a
brány, na níž stkvěl se nápis: „Vítej nám statečný
štíte víry"| Dojemnýmislovy uvítala jej dálo školní
drůžička, jež podala mu kytici, pak atarosta obce tře
boninské, jako zástupes celékolatary. Provásen ban
deriem, basiěskými opolky, drůžičkami, školní mládeší
a velkým zástopem osadníků za svaků hadby ubíral
se J. B. M. do ozdobené svatyně ar. Matouše, na níš

stkvěl ve křest.poedrev: „Pochrálen buď Pán JežíšKristus“ ! Chadičká a pustá svatyně naše zastkvěla
se nennavnon péčí a obětavosti dp. faráře Jana Petra
v lesku a kráse na Baše poméry obdivuhodné. Po
dotkoouti dlužno, če skoro celá renovace podniknuta
byla ze sbírek dobrodinců, našich kolaturníků, kteří

v namáhavém podníka svého pastýře věrně a útědře
podporovali. Obudé příbytky osadníků byly.ověnčeny
s prapory ozdobeny, neboť lid náš zo vynasnašil, aby

00nejdůstojnějí uvítán bylnáš dobrý a milý olepastýřo němětolik předemslyšelis jehož dosud nesnalí.K leskn
uvítání přispěla zvláště přítomnost J. J. knížete Karla
Schwarcenbergo, kníš. nádlesního Václ. Rančíka, c. k.
okresního hejtmana místodrá. rady J. Krejčího, kteří
alovy srdečnými J. B. M. nvíteli. Mezi obřady vystou
pil nejdůst. pan biskup na kazatelou odkudě dojem
nými slovy promluvil ka četným posluchačůmo vyd
ším cíli člověka, — směřujícím, k věčnosti, což hlu
boce vrylo se v srdce přítomných věřících. Svou první
návštěvou u nás efekal si náš velepastýř lásku a úcta
všech osadníků, kteří také v řeči na rozloučenou, pro
nesené školní drůžičkou, slíbili, že věrně etáti budou
pod tím praporem avatováciavským, jejž jako kdysi
uv. Vojtěch v dobách pro váš národ trndných sta
tečně třímá biskop náš. Všichni s hloubí srdce přejí
a Všemohoncího prosí, aby ne dleubá léta nám za
chovati ráčil dobrotivého pastýře a vítězného obránce
elrktve | vlnstil

Z Nebovid. Doe 35. květnazavítal na svých
visitačních cestách nejdůst. pan biskup také do naší
osady, aby nám požehnat s posilníl nás ve sv. víře
katolické. Jiš mnoho neděl napřed těšili jsme se na
ten den jako na svátek veliký pro naší osadu. A proto
tské ve dny svátek předcházející konaly ee pilně pří

W ku slavnostnímu uvítání našeho velepnatýře.den pak samý oděla se obec ve slavnostní roucho
a v daších osadníků uhostila ae apřímná radost. Jeho
B. Milosti přijíždějícímu © Kutné Hory jelo četné ban
derinmnaprotiašk Hořanůma nprostředcestypřidra
dily wohasičské sbory přifařenýchosad, budba — s jími
provázen dojel nejd. p. biskaop aš ku skvostné bráně,
na níž atkvěl se nápis: „Ejhle velekněz, Bohu i lidem
milý“. U brány ovítal J. B. M. vldp. děkan Antonín
Drořák tlumoce přání lidu posnati osobně svého re
lepastýře, ktorého posud zná jen z jeho listů pastýř
ských. Na to ovítel jej místní starosta pan rnard
Baládek zároveň « oststními starosty obcí, pak p. ří
dící učitel Josef Žilka jménem učitelstva a dákyně III.
třídy Josefa „ilkora krásnou básní za své spolušláky.
Průvod ubíral se do prozatímního farního domu, kde

byl nejd. p. biskup uvítán patronem kostela Jeho Milosti p. baronem Hrabým z Jelení. Z farního doma
ubíral se průvod špalírem, který tvořily sbory honič
ské, spolek katolický do chrámu Páně, kde konány
předepsané obřady. Mezi mši av. měl nejd. p. biskup
promlavu k lidu, ve které zvláště bifmovancům kladi
na ardce, by ae ničím nedali od Krista odtrhnouti.
Se vzornou pozorností obracely se zraky všech poslu
cháčů v přepiněném našem koutelíčku k J. B. M., dy
chtivě sejíce do svých srdcí otcovská slova svého
vrchního pastýře. Dlouhou chvíli katechisova| nejd. p.
biskup s dítkami školními, které bez ostycbu dávaly
na jevo radost, že dovedou otázky dané zodpovídati.
Na to ndílel nejd. p. biskup svátost biřmování. Po
uděleném požehnání vyslechl nejd. p. biskup slova žá
kyně JIL třídy Marie Moravové, kterými děkovala Jeho
Bisk. Milosti zmotcovská slova, která k nám promlavil
za udělení svátosti biřmování, kterou nás ve víře po
silnil a sa veškerou námahu, se kterou zavítání Jeho
k nám bylo spojené. Po skončených obřadech odjel
nejd. pan biskup e veškerým dachovenstvem do vrchno
stenekého zámku v Červ, Pečkách, provázen přáním
Jido, aby dobrotivý Bůch na dlouhá ještě leta sácho
val nám vrchního pastýře kn blahu církve a ku ozdobě
naší české vlasti!

Z Hory Kutné. O Hodě Božím Srato
dušním posvětil Jeho Bisk. Miloat nejdůst. pán Edu
ard Jan Nep. Brynych nový klášterní kostel. Dříve
než uložil ev. ostatky do schránky oltářní, promlavil
nejdůst. pan avětitel před chrámem k četně shro
mášděnému lidu o významu svěcení katolických chrámů.
Když avěcení dokončil, konána slavná pontif. mše sv.,
při níž .sapěly chovanky III. ročníku ústava ku radě
lání učitelek latinskou měi, připojujíce zpěvem nebo
recitací dle pravidel-chorálu římského všechny částky
připadajícího formuláře mešního, což se všeobecně lí
bilo. Po ponifikální mši sv. nejdůst. pan biskup ozná
mil ještě odpustky, které obyčejně při této příležitosti
ee problašojí a povzbudil k hojné návštěvě kostela
nové konsokroraného. J. B. Milosti za všecku velikou
námabo, jakiž i vedp. kanovníku Janu Nep. Souku
povi a všemop. t. vldp. duchovním s vldp. vikářem,
Karlem Vorlíčkem, místním arciděkanem, za ochotné
účastenství odplatiž dobrotivý Pán Bůh!

Různé zprávy,
Hilsner dostal milost. Codalose před

vídati stalo 60. Jak se s Vídně telefonuje, doporačil
nejvyšší soudní dvůr ne smrt provazem odsouzeného
Leopolda Hilenorg nejvydší milosti a rozhodnutí v tomto
smyslu již se stalo. Trest smrti změněn %doživotní šalář.

Vrak sobevrahem. Minulýtýden přinesly
denní listy zprávu, žo vrab italského krále Humberta,
Bre«ci, který k doživotnímu těškému žaláři byl od
souzen, v žalářní cele se oběsil. <

Zlatá Amerika! Dne 15. t. m. projedná
ealo se v New-Yorku před soudem jevom 119 man
tolských rozvodů. Soudce úřadoval od rána do půl

úmysl úřadovati ve dne v noci, až všech 119 párků
ktastně rozvede. Ó zlatá Amerikol

Poslední majetek. DělníkJosef Kuhn
v Drážďanech dostavil se těchto dnů na radnicí a pro
hlásil, de nemá co jíst — a že jest ochoten prodati
poslední svůj majetek— sedmiletou dceru, „Snad
ji někdo koupí“ dokládul, „a aš vyroste ať si a ní
dělá co chce.“ * ;

Z domácnosti sociál. demokratů.
Socialista Rob. -Werner ve Vídni emrteiné sranil svou
fenu proto, te chodila do kostela. Právě o Hodé Bo
šle svatodešním vrazil do kostela av. Michaels, kde
dena jeho v koatku klečele, a vrazil ji nůž do sad.

— Va Floridedorfa odhalená byle zvláštní taneční
ah, totiž pod zemí, kde soudruzi a soudrušky z té
bora červených se večar ocházeli a úplně nazí tančili.
— Soc. demokrat dělník Štika v Plani opustil Sena
a dest dětí a ndržuje milostný poměr s nejstarší svou
dcerou, která jest jiš v šestém měsíci těhotezství.

Keřalny. V Rakousku bez zemí uherských
bylo roku 1900 126.676 kořalen. Věech škol bylo
18.206. Přijde tedy průměrně jedna škola nadot 
falen.

Nejlepší poplatníci v Rakonsků
jsou: 1. Loteristé,kteří odvedou do roka asi 16 mil.
sl. ©. Kuřáci, kteří odvedou asi 100 mil. sl. 3. Pijáci,
jejiché nepřímé daň s lihu činí též asi 109 mil. sl.
Daně tyto dostává c. k. orár zcela dobrovolně, aniž
by potřeboval exekutora k vymáhání jich na lidu,

Mjezdu křest. nec. šem v pondělísvato
dušní v Praze koneném zúčastnilo se přes 700 dam
a ještě asi 500 jich musilo odejíti poněvadě se do
místnosti nemobly vejíti. Z Hradecké diecóse zúčast
nily ae některé katol. ženy z Pardubic, Hronova,Pe
dek, Vamberk, Kostelce nad Orl., Sezemic atd.

Císař pán přijede do Prahy určitěvo
atředu 12. června. Družina dvorní bude se skládat
ra 200 osob se 60 koňmi, pro něž mé zámecký hejtisn
jiš roskas dát zařídit stáje.

Srbská Urálovna Draga odebéřoce na
léčoní do Františkových lázní,

Vražda kněze. KatolickýknězBranoRábl
v Kološi stal se obětí vrašdy, právě kdyš se prochá

arkem. Zatčen byl žid Juliae
ředseda židovské náboženské obce, který jest
y podezřelý.

Loóbl,sw

(Zasláno.)

Pořádek
společnépoutimasv. Horu uPříbramivo dnoch

8.,9. a 10.června.

V sobotu (dne 8. června): V Černilově o půl
4. hod. ráno měe av., nastoupení pouti. Dle možnosti
sejdou se poutníci o půl 7. hod.ráno u nových škol
v Hradci králové, odkudě půjde ee průvodem na ná
draží. Odjezd zvláštního vlaku o 8 hod. ráno, týž
zastaví v Praskačce, Dobřenicích, Chlamci a Libňovsi.
PHjesd do Prahy o 11. h. 25 min., načež ihned seřadí
se průvod na Smíchovské nádraží; půjde se ve čtyr
stopu, v čele sv. kříž, dálo děti, muži, členové spolků
s odenaky, dachovenstvo, ženy.

Ze Smíchova odjezd o 1. bod. 50 min., ve Zdicích
delší zástavka, příjezd do Fřbrami o 4. hod. 26 min.,
načež ponf na sr. Horu v témž pořádkujakov Praze,
uvítání. promlaví dp. farář z Černilova. Nato
pobožnost dle okolností. U večer slyšení sv.zpovědi
těch, kdož by ji doma vykonati nemohli. Nočníod
počinek v Příbremi v domě spolkovém, i v domech
soukromých proti skrovné náhradě.

V neděli, Ráno o 5. hod. společné sv. při
jímání, nato mše svaté a mezi nimi kázaní vp. Jos.
Mynaříke; o 10. hod. aúčastníme se průvodu Božího
Těle na sv. Hoře.

Odpoledne o 2. hod. dle vhodnosti:pobož

nost k úctě N. S. O., křížovéoeety, av. růžence, kásaní vp. Fr. Jos. Říba, o 5. hod., uctění Matičky
sratohorské, její Zdráva«, požehnání a rozloučení
ce se av. Horou.

V pondělí. Ráno o 4. bod. cesta na nádraží,

odjezd vlaku o 5. hod., příjezd na Smíchov o 7. hod.
33 win.

Návětěva posvátných a památných míst pražských: basiliky sv. Václava, milostného Jenulátka, ve
lechrámu er. Víte, kdež u hrobu sv. Jena bude obě
továns měs av., návětěva Loretty, blahosl. Elekty,
chrámů ne Menším Městě Pražekém, sv. Jana na Kar
lově mostě, radnice staroměstské s památným orlo
jem, uctění Rodičky Boží písní „Tisíckrát pozdravojeme

eba“ tamže, dále navštíví se i jiná místa dle možnosti.
U večer o 4. hod. přibudeme na nádraží severo

západní a odtud vyjedeme 0 4. hod. 40 min. (Zdršetí
se v Praze neb jeti jiným vlskom nebylo povoleno.)
Příjezd do Hradce Král o 8. hod. 11 m., načež cesta
k domovu.

Poznámka. Poataící vezměte a sebou „Oltář“ a
písně Marianuké. Lístky obdržíte ve vlaku, při čemž
tento pořádek ponti bude legitimací a dodá ae Vám
buď poštou neb kdykoli ve faře ernilovské, © nej
natnějším případě na nádraží (v Hradci půl hodiny

řed odjezdem vlaku od některého vůdců průvodu).
Úistky ztracené nelze nahraditi aniž jiné koupiti, Ve
vlaku budou se pěti nábožné písně, konati modlitby.
Zpěvy říditi bude p. Jan Vanický, řiditel kůra. Sbírky
pořádati za jakýmkoli účelem se nedovoluje. Všichni
účastníci ponti obdrží po pamětním obrázku a sice
před uctěním bl. Rodičky Boží v neděli o 5. h. odpol.

Katolický farní úřad v Černilově,
30. května 1901.

WVůdcovépouti:
Jan Fr. Seidl, Fraat. Jeřábek,

farář Černiloveký. farář Žehuňský.

Josef Mynářík, Josef Paulus,
kaplan Černilovaký. koop. v Kuklenách.

František Jos. Říb, Eagelb. Daniel,
koop. Opatovický. koop. na Pouchově.

Nový Bydšov. Příjde vše ne řadu; jen strpení.
Jaroměř. Srdečné díky. V jednom = příštích

čísel.
Salget. Ano.



"Tržní zprávy.
V Airadci Králové, dne 20. května 1901. 1hi.

přesice K 18-00—13'00 Bito K 13-10—12'60, ječmena
K 960—10-00 ovas K 8:60—6-50,proso K 9-80—10:60
vikve K 11-60—12-40, hraobu K 18-00—321*00,jáhly K
19-00 krap K 16-00—4000, bramboré K 180—32350,
jetelového semínka červeného K 00-00—0000, jetelo
vého semínka (inkernát) K 00:00—00'00, máku K 2990
olejky K 00*00—00*00,Iněného semene K 17-00—31'00
100 kg. žitných otrob K 12-00, pšenié. otrub K 11'00,
1 kg. másla K 2-40—3'60, 1 bg. nádla vepřového K
1*00—1-76, tvarohu k 0-$2—040, 1 vejce 8 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jeden hekt. cibale K 7-60
jedna kopa drobné zeleniny K 060 —300.

Veškeré práce =odberu maleb umě- (

jeckoprůmyslových provádí se apřesnou:dol

v malířské dílně
.“"t

v Novém Bydžově.
Zvláště se doporučuje specialní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb fagadních frescových, maleb
Da skle, na dřevě a na kůži.

ORP"Práce a objednávky "PB
přijímá pro mou malířekou dílna, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle bisk. residence,

. a i + .

a

rem, hodinky
s rubín. kotvou, e dvojitou ko
rekcí, chod přesný, elegantní
fagony, z jemného niklu zl. 8.60,

z oxid. ocele zl. 99—, z jemného etříbra s vaitřním
stříbr. pláštěm zl. 1260. Ceny vzhledem ku precie
nímu provedení levné, pevné, za hotové neb na do
bírku. Záruka 2. roky. Zák. chráněné,

Otakar Šťastný,
hodinář c. k. stát. drah w Praze, u Prašné brány.

Nábytek.
všeho druhu, trvanlivě vkusně a umělécky

provedený za mírné ceny odporučuje

F. J. Matějíček,
truhlář na Slezském Předměstí.

Sklad v Hradci Králové,
Divadelní ulice.

Objednávky vyřizují se rychle a
pod zárukou.

Rap“ Také na splátky!“

Josef Štěpán,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakož i nově staví

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

provedení a v cenách velmi levných.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučoje <e ku sho ovení oltářů, Božích hrobů

a veškerých potřeb umění církevního; též uhotovuje sochy světců ze dřeva i = kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnon prácí při cemách mejmír

nějších. S úctou veškerou
Antonín Sucharda,

Nejvyšší vyznamenání na zomaké jub. výstavě v Prase

čestný diplom, 1801. or“ vyznamenání na škojskéohorvataké výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv,
za vystavené varbeny na Národop. českoslovan
v Fraze: čestný dl 1896 a pamětní medaile. Jlajv.
vyznam. na zemské é výstavě v Plovdivů: slatá
státní medaile 1892. Juror krajínské výstavy v Kátné
Hoře r. 1900. Přísefní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

Premio?[tovu

The Premier
Eoflopší|E

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
VAFÍANY Čeka/ch oveskkebe

zoždákiadněšiv ae nejmírněj. stavbyvarhan provede sa nejmírnější
dodmínek,

harmonla všechsoustarprokostel

harmonia (Gottage
Organe) jsou na skladě.

T závodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšimí ce

nami vyznagrenány.
Cenniky varhan a harmonií na požádání

zdarma a franko.

Příležitostné dary.
Václav Šole,

zlatník a stříbrník, přísežný soudní
znalec a odhadce

v Hradoi Hrálové
sv. Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěpéma obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých |
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná |
činí s nového a čínského atříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

' Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Sprárky se přijímají a levně zhotovují, téš
veškeré správky hodinek se vyřizají.
ME"Vše za levné ceny. "li

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabisí

"V

PranilšeK JÍTOUŇ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fot-grafie a rozpočty na požádání.

Úyole 00. Lid.Fa tg
o SDILENIILO p 

o- Coventry (Auglie) o
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Ra ChebaVideň ví -4

(Čechy). Whdmůih|gasse 38,

] —Zástapce.praHradecKrálovés alnálší: 121
4 Praztišek Voděhnal. 4

Ze proPardubicea okolí; =incenc Chomrak. „
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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 na splátky; cena 8

levná, jakost výborná.

mg“ NOVINKA. "BB
Slavným farním a patronátním

úřadům!
Patentní čísláky ku hrobům u výstražné

tabulky na hřbitovy jsou neobyčejně praktické
a téměř nevyhnatelny; usnadňují okamžitý
přehled a umožňují nejrychlejší vyhledání
hrobů dle čísla. — Cenníky a vzorky zašle
na požádání frankostrojírnaaalórárnaželeza1kovů
A, Votruba v Hořicích.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právé vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu jarní a letni.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

JAN KALIS



Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).

Ludvík Knepr
w Mradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny. Záclony. Žíněnky.

OO000000000000

me- Velmi řídká příležitostná koupě "Wa
čletě winěnýchlátek na obleky pro pány.

Zízkav nahodile velmi levným nákupem velkou partii jemně česané vlny,
dal jsem z této vyhotoviti novinku pod názvem

SF- „ORLICE“=
Cenu látky této stanovil jsem pod úroveň 8 sice metr na zl. 3-—, ua úplný oblek

3 metry za zl. 9 — ač při běžné cené vlny stála by látka daleko více, Zvláště připomínám,
že látka je nejmodernějšího vzora a ve 3 různých moderních barvách a že tutéž 8 dobrým
svědomím co výbornou jakost doporučiti mohu.

blédnuti zašlu.

KD Re
14 eD) X(c < (lyVÁ V dt

Bez konkurenoe. (©D0) ŇP) 2)
Založeno r. 1807.

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.
OeETOUSEL. E €

školní '4, */4, */,, výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 1b,
20—80 zl. Violy, čela, basy, citery, Aétoy, klarinety a t. d. velice levné; na př.:
koncertní citera v pouzdře od 7 zi., flétna z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. atříbra
12 al., klarinet « greuadil. dřeva 14 klapek Fis brejle z nov. stříbra 19 zl. Kytary,
mandoliny, brací stroje. Pouzdro na honsle od 1-90 zl., smyčce od 45 kr. do 16 zl.

obecní úřady, hasičské a ponocemské trubky a veškeré
plechové hudební nástroje za ceam výrobní.

Výtečné struny.
Připomínám, že zároveň co zkušený hudebník chovám va skladě jen nástroje
jakosti nejlepší, přesně laděné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pochvalných uznání

po ruce. Objednávky 1 správky přesně a rychlo.
W

Jan Čermák v Hradci Králové,
velké náměstí čís. 135.

Bubny pre
COAIEID2

Nejlevnější ceny.

Nejtarší výroba jemných

Lomnlokých SLoLařů.
desertek Karlovarských,

bledá se apoleblivý obchodník. Vyžaduje se
víceletá obchodní zkušenost, předběžné vzdělání,
bezúhonný charokter, pilná, čilá povaha a přední
representace. Místo jest spojeno 8 pevným služ
ným a provisí, tak že zajišťuje výnosnou a trvalou
existenci. Žadatelé kauce schopní, rodem Čebi, ka
tolfoi, nechť podají své nabídky e udáním stáří a
dosavadního zaměstnání pod zn. „Existence 1000"
do Insertmi kanceláře Jasa Grégra 1 kg. mandlovýchsucharů
v Praze Jinděláska ul. 19. 1 kg. dobrých obyč. sucharů

A 1 kg. mandlových věnečků
1 kg. obyčejných věnečků .
10 kusů trubiček máslových
10 kusů karlovarských oplatek
Ď0 kosů vafle velké. . . ...
50 desertek plněných . .....

M. Pekárek
výroba sucharů a oplatkářství v Lomnici n. P.

oOOOOOOOOOGOGOOGOOGOO

OJPOVÉpravé lososové pstruhy
též donně marinované, dobře upravené, ve vaničkách
od 3 do 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasílá

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě.

„zL —%
„ zl. —60
„ zl. 120
„zl.—70
. zl. —50

al. —50
1—
1—

Pro chudokrevnost, rhoumatismus,
deu, bledničku, lschyne, skrophulosu,
nemoci ženské aid.

výtečně osvědčené, moderně zařízené, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, jedové, jehličnaté,

fn | massage sa odbornéhořízenílázeňskéhoékaře MUDra.4. Peluňky pro nemoci nervové
a míšní.

Půvabná krajina, suchá poloha, rozsáblé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
stenrace a stanice poštovní i telegrafuí.

YadálenostodnádrašíJeaefov-Jaroměř

p n „vozyna nádraží, spojení s Prahoue denně.
lázní Velichovky.

zl.
zl.

Dělníka
na výrobu cementového zbožízruč

ného a pořádného přijme

Josef Karpišek
v Poděbradech.

Pěkný domek,
důkladně stavěný v obci Malšovicích
na Náhonějest za výhodných podmínek
na prodej. — Bližší sděli redakce t. L.

Východní Čechy.
Monumentální illustrované dílo. Společnou prací

spisovatelů a umělců českých vede Alois Jirásek. Na
kladatel J. Otto v Praze, Vychází va velikých nád
herně illustrovaných sešitech po K 1:80. Velikolepé
dílo „Čechy“ známé každému vlastenci, počíná nový
samostatný díl, jenž obsahuje popis malebného kraje,
zajímavého svými památkami, rázovitým lidem, slav
nými dějinami svých hrdých zámků, bradů, zname
nitých měst i osamělých skal a palončků — popis
východních končin našeho království. Každý rodák
východočeský s upřímnou radostí uvítá skvostné toto
dílo, jímž bobudík se konečně dostane zastoupení dů
stojného v nádherném literárním podnikn „Čechy“,
v němě slovem i obrazem vylíčeny jsou všecky před
nosti a krásy drahé naší vlasti. Právě vydaný1. sešit
„Východních Čech“ obsahuje v části textové zajímavě
psaný úvod přírodopisný z péra Theod. Nováka. Na
to Tereza Noráková uvádí nás do východních Čech
rozhledem po významu těchto končin v minolostii
v době nynější načež seznamuje nás s okolím lan

Z JmenovitěnarštivímedědinyVorličku.eokovice, Valteřice, Rydrovice, Heřmanice, Landon,
Výprachtice, Albrechtice a Čermnou. Nádherná je
část obrazová, kteráš obsahuje vesměs původní re
produkce obrazů známého českého krajináře Karla
Liebscbera. Sešit obsahuje mimo veliký karton Pohled
na Maria Zell k Čermné celkem 18 obrazů a vignett.
Z obrazů nrádíme: Staré domy v Lanškrouně, Baková,
Vorlička pod Černou Horou, Čenkovice, Krajina u
Bystrce, Údolí Vorličky, Švédské šance nad Lanškrou
nem, Herbortická údolí, Partie na Sázavě, Albrechtice,
Maria Zell nad Čermnou, Kostel v Marcia Zell a j. ©.
— Doporučujeme nádherné toto d+lo všem svým čte
párům co nejvřeleji; budeť každému vzácnou a nad
jiné milou památkou na rodný kraj, knihou, v níž se
rád bude vždy opětně probírati, jí se kochati a utě
šovati. Zejmena naše spolky, jednoty, ústavy, úřady
nechť pamatují, aby vzácné to dílo bylo jako chlouba
našeho kraje odebíráno nejen jimi, ale i každým jich
členem. Cena díla vzbledem k nádherné úprava je
mírná — za velký sešit pouze 90 kr. (K 1-80). Ode
bírati Jze je v každém knihkapectví, zejména v na
kladateletví J. Otty v Praze,

První královéhradeckátovárna nábytku. | X

Ladislav Knypl v Hradci

Stavební truhlářství.

Králové.



K jarnímu a letnímu období
doporučoje svůj obrovský sklad

pejmoderněJŠÍCŮ SORKERNÝCŮÁLAK
na svrchníky, obleky a damské kostymy.

Zaručeně české výrobky lodenové
na obleky cestovní a pro užitek vůbec.

> Volejemnélátkyna taláry. i
Chvalně známá čistě vlněná látka sa zl. 2:40 melr na lehké

kleriky a kabáty Jest opět na skladě.

Barevná sukna
k účelům ohrámovým.

Dodávky pro jednoty Sokolské a stejnokroje vůbec co
nejkulantněji a zboží našeho původu.

Sukna a látky kočárové a na kulečníky.
Speelelní sklad voskových plátem a Linoleum.

Všepouze zaručezých jakosti, čeretvé moderní zboží a nikoliv
staré, neb na oko pracované bezcennéhadry.

Ceny povné avšak nejlevnější.

Vzorky se na požádání ihned zašlou.

Obchodní dům se sakny P. S. Opalek, SAradec Králové.
GPDXCHIXGSIXGOIDRGODXGSDXCODXGHIXCODXRGODXCODXGODXGHIXGHDXGHIXGPDXCOIKCD

J, HROMADA (dříve Kopal« spol.)
Hradec Králové, velké náměstí.

Veškeré potřeby pro krejčí a švadleny. Hejný výběr elegantních slanočníků. Velký sklad šněrovaček, blůsek a zástěr.

Ceny nejlevnější.

„apONASÍONANSS
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G1 upřímné projevy ooustraoti, zvláště pak za přehojné účastenotví, které
nám za příčinou úmrtí našeho drahého nezapomenutelného manžela, otce, bratra

777 TOMÁŠE VAŠKO.
©.k. poštovního pokladníka v Hradci králové

Y den pohřbu jeho dne 25. května projeveno bylo, vyslovujeme všem

aaNNke díky nejvřelejšíl <
5 Zejména děkujeme důst. P. T. duchovenstvu za pohřební Výkony církevní, velev. © ÍŘA
mj | úřednictvu c. k. poštovního a telegrafního úradu Hradec Král. město a Hradec Král. SS:

nádraží, Yelev. P. T. úřednictvu c. k. okreoního hejtmanotví a c. k. hl. berního úřadu, (E=

olovutnému p. purkmistru Dru. Fr. Ulrichovi, veškerým P, T. c. a k. vojenským, otátním © (ie
a oamooprávným úřadům, velect. c. k. poštovním oprávcům z MN.Bydžova, Rychnova, "sb
Josefova, Jílemnice a Pardubic, vclev. úřednictvu c. k. poštovního a telegrafního úřadu © |©8
město a c. k. poštovním zřízencům zdejším za včnované krásné věnce a vůbec všem, | MĚ
kdož nám při pohřbu drahého zesnulého jakýmkoliv způsobem oouatrast ovcji oovědčili. 5

Zvláštním díkem zavázáni jsme J. M. ndp, kap, děk. Dru. A. Frýdkovi, za oloužení — (88

omuteční mše ov. za opásu duše zvěčnělého. ©
Dudiž všem nejsrdečnější V,35 ZaplaťBůh!4

Jménem celého příbuzenstva :
Jan Vaško,

c. k. poštovní assistent
syn.

ŇGDG40CO(935 BSG" A,AA AN NOCAAOA

Majitela vydavatelPolitické družstvo tiskove v Hradci Král. — Zodp. redaktorAlols M. ole "Prosečský. — liskem bisk. kaihúskáray v Hradu:král.



:| Předplatnémačtvrtroku2ksoA
| » na půl roku 5 k— A
l

Je to trápení!
Tak vzdychávala jedna babička, když už

jednoho svého vnaka unésti a jím zvládnouti
nemohla. Dostala dobrou radu od avé dcery:
A tak se s ním netahaj. Ale netahat ge, ne
mazlit e€ vnoučátkem, toho nemohla snósti.
A proto i k radě dceřině odpověděla: Je to
trápení! Takovou babičkou zdá ee mi, že je
— Vídeň. Rozhejčkala si vnoučátko, Michlika.
— Kdysi v říšské radě milý Michlík dupal,
vřestěl a křičel, že on na klín babiččin ne

újde. „Je to trápení“ — vzdychala vláda ví
eňská. Dostala dobrou radu: „A tak 80

s ním netabaj, nemazlej.“ Ale nemazlit se
s Michlikem? 4- Je to trápení! To raději
nařežeme Čechům. A stalo se tak. A tak to
chodí stále. Vybejčkaný Michlík křičel vý
slovně v říšské radě: My chceme do Praska|
A co babička? „Je to trápení l“ Ale netahaj'
ee 8 ním. Vezmou rákosku a vyženou ho do
Prneka, když tam chce. Aeh — to nejde! To
by bylo pro babičku trápení. Snad to půjde
bez rákoskypřece. Micblíčko, buď tak hodný.
Od Římamůžeš jak chceš katolíky odtrhovat,
jen neříkej, že nemáš rád babičku, Vídeň.

Ale — je to trápení! Do Litoměřic —
toho ©původně českoslovanského a dosud
částečně českého města — čekají vznešenou
návštěvu. Rozhejčkaný Michlík tam křičí, ja
koby tam byl sám, a že babičku rád nemá.
A tak se s ním netahaj. Ach, to by bylo

Hápení! Aspoň tentokráte, Michlíčku, budešhodný, viď? Černo-červeno-zlaté prapory ne
vystrčíš při vznešené návštěvě. Uděloli to
před sedmi lety v Lanškrouně, kde na pokyn
porkmistrův „fůr diesmal“, pro tentokráta,
vztýčili jen černožluté, buď tak hodný udělej
to taky tak. Ale litoměřický Michlík, že prý
ne. Lístek tam vycházející pustil se proto
do purkmistra Funkeho, a že prý proč ne?
A že Fonke v hospodě řekl, kdo si to nepřeje,
ale na radnici že se chce mlčením z toho
dostat. — „Je to trápení l“ — Jaký já jsem,
dal bych Jeho Excellencí panu Kčrbrovi tu
radu: A tak 86 s ním netahaj. — Roku 1880
byl Hradec Králové vznešenou návštěvou poctěn.
A na domě pana Pajkra, v němž je nyní ka
várna — na svatojanském náměstí — byl
vztýčen trojbarevný prapor, ale slovanský. A
masím doznati, že je v Rakousku rovnoprávnost.
Aspoň tenkráte se 8 panem Pajkrem taky
„tahali“, totiž tak, že přišli do domu, a že
ten prapor musí dolů. A musel! Jak to do

adne letos v Litoměřicích? — Myslím, že
onec konců bude: Je to trápení!

Ale jen spravedlivě všem měřit, a ne
mlavit stále jen o Vídni. Tuhle o svátcích
svatodušních měl kdesi v Karlíně řeč Dr,
Herold. Jak jsem ji v novinách přečetl, hned
mi napadlo ono babiččinoslovo: Jeto trápení.
Pan doktor pravil prý, že má svou politickou
kariéra (nejvyšší stapeň hodnosti) za sebon.
Sťává se tedy jskýmsi politickým „dědečkem“,
a má tudíž s vnoučaty „trápení“. Národ i jeho
přičiněním v nekázeň a nesvornost přivedený,
nechce už v postroji mladočeské strany „cho
diti“. Je to trápení. Hůře je však, že panu
doktorovi nikdo jako té babičce neříká:
A tak se s ním netahajl Naopak! Když jste
národ český do toho bahna, v kterém byl před

keřivoti lety, zpět zavedli, tak ho zase ventahejte. Utíkat z boje se sladkobolným naří
káním, že už máte politickoukariéru za sebou,
tím nepořídí se nic. Mělbych ale jistou dobrou
radu přece. Pan doktor před deseti lety volal
sebevědomě: My si promluvíme 8 králem!

Tamhle za Kutnou Horou je jeden kaplan ajmenuje se Král. A byl tuhle kdysi kýmai tá
zán, zdali s ním doktor Herold už mluvil?—
Že prý Ještě ne. — Chyba, chyba, povídám si.
Právě nyní by bylo zapotřebí s takovým Krá
lem si promlaviti. Pan doktor sám hlásá, že

je zapotřebí, aby celý národ proti svým od
půrcům svorně vystonpil. A právě protoje zatřebí, aby si p. doktor s takovým Králem,
ako je ten kaplan,promluvil čili — bez žertu —

právě nyní je zapotřebí, aby p. doktor Herold
nejen v pokoutní schůzi a jen tak, aby vůbec
něco řekl, ale před celým národem zvolal:
Kdy pak bude konec těm štvanicím proti
katolíkům ?! Promluvmo si taky s nimi upřímné
slovo; je mezi nimi mnoho mužů vzdělaných,
národ nesišíně milujících, obětovných; af i oni
mohou pracovati pro vlasť a národ atd. atd,
Ale — „je to trápení “ — Tím by přestala
mít vrch jednu strana v národě!! A proto,
pane doktore, to mluvení ©svorném a jednot
ném působení národa při té neustávající Štva
nici proti katolíkům a jejich náboženství pod
jménem klerikalismu je jen mluvení. Vzkřik
něte přece: „Kdy pak přestane ten směšný
Švindl, který lidé bez víry, bez mravů, bez
charakteru tropí s Husem, jen aby se na vrch
dostali oni! Ano pane doktore, to jsou ta vnou
čata českých liberálů a proto: Netahaj' se
8 nimi. Ale netahati ge, nemazliti se s těmito
vnoučaty? — To je trápení — není-li pravda?

Na Smíchově vylíhl se list „Vzájemnost“
— a má, ač není ještě babičkou, „trápení“
Církevní hodnostáři byli prý napomenutí, aby
se zřekli svých příjmů a „residencí“, ale oni
nic, „Je to trápení“. Panu Masaříkovi ta Vzá
jemnosť náramný vysekla kompliment (poklonu),
jak bude šťastná, bude-li jí zasýlat dopisy. Po
vídám: Tohle bnde trápení. Pan professor
Masařík předně veliké jmění vyženil, za druhé
katolíci na polích tak málo užitku vydávajících
se drou v potu tváři, aby se mohly platiti
obromné příjmy panu Masaříkovi za jeho „před=
nášky“ na vysokých školách a příjem ten mno
hých tisíců ročně beře pán ten za něco málo
hodin týdně a to ne po celý rok, neboť na
vysokých školách je, jak kdosi pravil, školní
rok krátkým přerušením prázdnin, ba když
studenti pana Masaříka vypískají, udělá si
prázdniny i ve školním rocea tisíce beřepřece
a Vzájemnosť bude tedy muset říci i pano Ma
saříkovi, aby to dělal laciněji, anebo zadarmo,
když se tak dobře oženil; ba ještě více: Vzá
jemnost bude museti říci panu Masaříkovi, aby
si zvolil úplnou chudobu, ne-li jako Kristus
Pán, nad kterého ti páni jsou povznešení, tož
jako filosof Krátes, anebo, aby měl svou resi
denc v sadě jako Diogenes — a to bude trá
pení. A až to provede sám, pak řekne nepo
křtěným: Zřekněte se svých příjmů a paláců
a pojďte se mnou do sudu. A to nebude trá
pení, nýbrž veselá „vzájemnost“ boháčů a
stkvělé placených kazatelů humanity a chu
doby.

VAle trápení ze světa nevymizí. Tuhle
nedávno naříkal „augápuráček“ čili luteránský
evanjelický církovník, že to „pryč od Říma“
děje se jen mezi Némci, a mezi Čechy že valem
přízně biskupu královéhradeckému přibývá.

Je to trápení! Němce Entera, nenávist
níka Čechů, nechtí Češi, a biskupovi své krve
věnují svou přízeň! Ale „augšpnráček“ ví o
dobré pomoci. Bude prý on taky českým. Jak
to ale „postaví“, nepovídá. Němectví udělati
češstvím — to bude trápení.

A klerikalismas — to jest katolické ná
boženetví — prý roste, křičí všecky „Oavěty“.
Je to trápení. Lid počíná poznávati, že u vás,
páni, není klerikálem jenom spustlý rozerva
nec a proto otvírá oči. A čím vlo do nábo
ženství třískáte, tím více probouzejí se katolíci.
Je to trápení!DN

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 5. čarvna.

(K návštěve císaře a krále v Praze.)

Praha nyní po ukončení sjezdu českých
lékařů a přírodozpytců sonstřeďoje veškerý
svůj politioký, národní i společenský zřetel
k nadcházejícímu uvítání císaře a krále Fran
tiška Josefa. Na všech stranách konají ae

ďnserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pdiek v poledne. Ročnik VH.

různé porady, po ulicích staví se již slávo
brány a obchod také již nabízí celé řady před
mětů s vítací výzdobou a slavnostním oavětle
ním souvisících.

Váha a důležitost této královské návštěvy
cítí se na všech stranách. Německý tisk ge
zatajeným dechem zlobně čeká, co dále ná
sledovati bude, neboť tato cesta panovníkova
do Prahy a do Čech znamená na všechny
strany nejvážnější pokyny, aby nebylo nikde
nějakého omylu ve smýšlení. Pro nás Čechy
spočívá hlavní těžiště prospěchu královské
této návštěvy u vědomí, že podnikána jest po
známém vlasteneckém výkladu českých po
měrů ze strany královéhradeckého pana bi
skupa a zejmena pak hlavně že jako český
ministr provázeti bude zeměpána rozhodný a
pevný Čech ministr Rezek, jejž všichni ne
přátelé českých zájmů jako výborného politika
a historika v radě koruny velice neradi vidí.

Na celou tuto, již předem lze říci vele
důležitou historickou událost sluší pohlížeti
nanejvýš vážné a zraky politicky prozíravými.
Vždyť i pro naše nejhorlivější národní radi
kály jest výhodnější, když se míněním jejich
nechává volný proud a když každou říznější
myšlénku nestihá žaloba a politická persekace.
Proto nynější utišení a blahovolnou shovíva
vost k českému tisku a jeho snahám sluší
více ceniti, než-li oposičně rozbouřené vlnění
poměrů. Opírajíce Be o nevyvratná fakta po
kládáme nynější příměří s Vídní za prospěšné
unaveným poměrům českým. Máme za to, že
vše dobré, co v našich snahách, pracích a
tužbách klíčí, spíše pevně se v dané toma
klidné půdě ujme, aby dále rostlo a sílilo.
Máme zkušenosti toho nejbolestnější, že roz
čeřené poměry, a třebas že k tomu bylo dosti
pochopitelných důvodů, obyčejně na přirozený
náš postup a vyvoj působily zhoubně, jako
krupobití, při čemž ještě „náhradu škody“
tratí naší odpůrci, kteří nás schvalně do opo
sice, bouření a lomození honili, naším papí
rovým protestům a lamentacím se posmívajíce
a jenom nás ještě pomocí jejich očerňujíce a
sobě na mlýn nahánějíce.

Proto sluší po nabytých zkušenostech
každou změnu poměrů klidně bráti a nutno
z ní chladně kořistiti. Politická chytrost našich
odpůrců spravovala sa zásadou: „teď my bu
deme jísti a Čechové se budou dívat a pak
se budou zase Čechové dívat a my budeme
jísti.“ To musí konečně přestati a my musíme
začíti dělat politiku a ne rámus, který oby
čejně národu nic jiného nezískal, nežli trochu
nových poslanců, kteří na kouec prohlásili,
že svržení jejich předchůdcové měli pravdu,
nemohouce jinak jednati, než-li jak jednali.
V politice znamená úspěch bráti vše, co se
získati dá A proto sluší příležitost k tomu
radostně vítati.

Osoby, dnes českou politiku vedoncí,
zcela právem posuzovány jsou různě. Ale zde
se nyní nejedná o osoby, nebof nynější po
měry vytvořily se skoro proti vůli a ponejvíce
i bez působení nynějších poslanců, což zna
mená poučení, že veřejné prospěchy nejsou
odvislými výhradně jen od osob poslanců.
Proto při nynější politické situaci netřeba
k poslancům přihlížeti. Ani a chválou, ani
s tupením. Situuce ta jest výsledníci vyšší na
lehavé potřeby, aby se poměry v Čechách vy
jasnily. A toho jest zapotřebí, neboť začíná
zde chodit všechno vzhůru nohama.

Z toho důvodu jest nutno, aby se roz
bonřené a zmatené mysli utišily, aby černé
nevydáváno za bílé, aby sluha neporoučel pá
novi, aby pomalu se nehlásálo, že práceajejí
ovoce jsou krádeží, aby podvodné štváčství
nestávalo se výnosným řemeslem a aby se
nestalo heslem, že kdo nepije je mezulán.

Nastelý právě klid v českých poměrech
přinese každéma počestnému člověku jenom
prospěchy a potrvá-li déle, až by se zkalené
vody ustály, může býti vlasti naší požehnáním.
Neboť potřebujeme, aby bylo viděti, kdo jest
zde najatým kazimírem a žravým trabcem.



Zpráva o cestě mocnářově do Prahy a do
Čech tentokráte působila na rozjářené mysli
jako kouzelný proutek, epory zde paoující

tichnou, drtost se zde roztahující netepuje avšude Dastává vážné uvažování a 50 že
tak to dále jíti nemůže, jak to šlo.

Cesty panujícího našeho krále, císaře
Františka Josefa do Prahy a do Čech zname
naly vždycky pro české poměry nemalé pro
spěchy a sesflení. A jenom toho želeti sluší,
že ze strany českých, povolaných k tomu či
nitetů nebyly šťastné ty chvíle někdy dosti

politicky moudře vykořisény,Již první návštěva vladaře našeho, ještě
jako šestnáctiletého arciknížete, když doPrahy
zavítal se svým mladším bratrem, nešťastným
mexickým císařem Maxmilianem, znamenala
pro Prahu nemalé vzpražení a potěšení tím,
že arcikníže František Josef rád a okázale
výborně česky mlavil, což za tehdejší před
březnové doby znamenalo pro české snahy
jako požehnaný májový déšť. 8 usdšením a

radostí bylo to uvítáno a s největším potěše
šením r. 1848 přijato rozhodnutí císaře Fer
dinanda Dobrotivého, když tento v Praze nej
větší lásce a populárnosti těšícího 8e arci

knížete Františka Josefa, kterýplynně českymlavil a o české poměryse zajímal, ustanovil
za místokrále v Čechách,k čemuž následkem
neblahých dalších událostí napotom nedošlo,
any těžké poměry vložily na hlavu mladistvého
prince všechny korany říší jeho předků, po
sadivše jej na trůn císařský.

Jako krále českého vítala Praha císaře
Františka Josefa r. 1854, když sem krátce po
svém sňatku, štěstím záře, zavítal se spanilou
Svou chotí císařovnou Eliškou. Jásala mu
vatříc 8 plesema blahopřáníminejsrdečnějšími
a český národ to nebyl, kdo tomuto panovni
ckému pánu na další cestu životem tolik trní
nastlal. Naopak! Tětkými událostmi zkoušený
vladař napotom mezi Svš věrné Čechy do
Prahy přijížděl obyčejně pro utěšení a ujištění
věrnosti.

Tak vzpomínáme roku 1866, kdy po
válce se svým bývalým spojencem do naší
vlasti savítal, aby své věrné Čechy potěšil a
Sobě mezi ními ulevil. Když ho deputace
k návštěvě této ve Vídni zvala, radostně ji
uvítal a pronesl k ní tato památná slova:
„Nedbal jsem nikdy na podesřívání věrného oby
vatelstva Českého. Naopak, obdivují se věrnému
a sebesapirajícímu se chování věrného města
Prahy a celé semě české“

Náš král tehdy projel celým Hradeckem,
od měst, mesteček až ke vsím, jež byly liticí
válečnou navštíveny. Je nás ještě dosti, kdo
oněch pro Hradecko velkých dnů jsme pa
mětníky. O dušičkách r. 1866 viděl český lid
na Hradecku svého krále na bojišti sádovském
plakati, když napotomní královéhradecký ka
novník Antonín Žima zde nad čerstvými hroby
tislců za vlast a krále život obštovavších
úchvatnou dašičkovou řeč promlavil. V Hradci
Králové v biskapské residenci udíleny krá
lovské audience. Mnohý ze přijatých tam
tehdy rolníků ještě dnes žije a v čamaře
králi představivší se tehdejší řiditel králové
hradeckého gymnasia přijat byl co nejblaho

© FEUILLETON.
Na rakouských lezerech.

Cestopisné črta od Fr. R. Skalickéno.

[Linec — Gmund — Trauenské jezero.

(Pokračování).

Linec jest přívětivé město, rozložené na
pravém břebu veletoku dunajského, jenž zde již

„budí svou šířkou náležitý respekt. Zrovna proti
Linci na levém břehu Dunaje leží mésto Urfahr;
tvořící s Lincem vlastně jediné město, jemuž ve
značné výši vztýčený Pěrstlingberg dodává typický
ráz.

Navštívil jsem Linec již jednou před 5 roky,
proto tentokráte jsem jen vlastně prohlížel, oč
Linec za tu dobu pokročil. Ale kdo i poprve. do
Lince zavítá, může město snadno bébem 4 hodin
problédnouti. O4 letošního roku probíhá elektrická
dráha hlavní ulici měste, takže v 10 minutách jsi
ve středu města, kdež vlastné pozoruhodnými jsou
jen 3 budovy: starý i nový dom a zemské mu
scum, Nejcennější památkou Lince jest dosud ne
dokončený nový dom, započatý zvěčnělým bisku
pem Rudigierem.

Jakkoliv dosud vystavěno jest pouze pres
byterium a pak polovina věže, tu přece lze již
z hotové stavby utvořiti si úsudek, že celá stavba
bude pravou perlou stavitelského katolického
umění.

Kdybys v Linci neuzřel nic víc, než nový
velechrám, zasvěcený Rodičce Boží, stálo by to
za to, abys učinil zde zastávku na své cestě.
Cbrám tento nemá sice žádné věkovité historie,
jeko chrám sv, Víteký, ale celým svým uspořádá
ním tvoří vzor katolického chrámu. Velebnost,
zbožnost, náboženská obětavost a umělecký vkus
vane velkolepou svatyní mariánskou. Se stavbou

sklonnějia zajímavo,žeNY n školního
český 1867 stala se česká gymnasia vlastněskými.

V Praze zdržel se oleař tehdy celých
šest dní a při příležitosti té vítali ho sde
starostové nově do života vešlých okresních
zastupitelstev, k nímž pronesl, že uznává, že
pouze na upevněné půděsamosprávy rozkvete

pravá svobodaktorá Je ožadavkemnaší doby.Než napotomní rok 1867 donesl v po
měry říše rakouské události, jichž stíny byly
napotomdlouhopatrnéa chlad jejichdoposud
v Čechách studí.

Hned na to r. 1868. zavítal mocnář dne
31. června do Prahy ke slavnému svěcení no
vého třetího mostu přesVltavu, jenž obdržel
jméno „most císaře Františka Josefa“. Cesta
zeměpánova, jak bylo veřejným tajemstvím,
měla však za hlavní účel politickousnahu,
emířiti roztrpčený český národ 8 cislajtán
skou vládou Avšak to se státníku Beustovií
tehdy nepodařilo. Praha tebdy císařenevitala,
ulice byly prázdné a studentstvo spůsobilo na
staroměstském náměstí, (byl zrovna výroční
den hromadné popravy r. 1621), obrovskou
demonstraci, prozpěvuje zde etaročeskou ve
lebnou píseň „Hospodine, pomiluj násl“ A
odpoledne, připadla zrovna neděle, ostenta
tivně láhla celá mladá Praha na bělohorské
bojiště.

Clsař se od svěcení mostu na královský
hrad více Prahou neodebral, ale zajel tam zpět

řes Letnou. Konaná napotom rokování mezi
kými vůdci Palackým a Riegrem z jedné a

Boustem ze druhé strany nevedlo k žádnému
smíra, tak že císař pán dne 23 června opustil
Prabu nespokojen, čímž se netajil a ministr
Benst ztratil od té chvíle ve Vídni půdu.

Ve Vídni uznána jeho nešťastná ruka, jíž
do rakouských poměrů zasáhl a když se r. 1871
vracely vítězné německé voje z poražené Francie
a skutečně rakouští politikové prozírali dů
sledky toho pro Rakonsko, zavzněla s trůnu k
hraběti Hohenwartovi památná slova „Zjednejte
mír mezi mými národy“, do Čech vyslán byl
třináctiletý, mladistvý králevič Rudolf, který
plynně česky mlavě libezným svým vystapo
váním všecka česká srdce si získal, vydáno
bylo slavné královské poselstvíeněmu krá
lovství Českého, avšak blahý tento rok mimo
radostné vzrušení nedones v poměry České
žádného uspokojivého rozluštění.

„Teprve až r. 1874 navětívil v září císař
Prahu opětně sám, jsa zde nanejvýš skvěle
uvítán, věnoval pozornost všem tehdy ve vzrůstu
nacházejícím se podnikům čekým, zejmena pro
hlédl ei staveniště „Národního divadla“, obda
roval štědře mnoho kulturních českých ústavů,

avšakpři tom překvapen bylpřívalem adresae všech stran Čech, jež žida y o vyrovnání
na zásadě královského poselství z r. 1871. Při
tom však byl sněm český Čechy neobeslán.

Mezi tou dobou meškal císař František
Josef v Úechách vícekráte. Zejmena r. 1880
dlel v Hradci Králové, sídle v biskupské re
sidenci a navštívil tehdy světoznámý závod
Červených, jak památní deska na domě jejich
v jeho přítomnosti zhotovená o tom paměť za————-
počato roku 1862 dle plánu kolínského architekta
Vincence Statze v čistém gothickém slohu.

Největší pozornost poutá votivní kaple ma
rianská, která jest sama pro sebe značně prostor
ným chrámem. Gassrova Madonna z jemného pl
skovce, prastarý krucifix ne oltáři s mossikové
obrazy nástěnné jsou v pravdě uměleckými pa
mátkami.

Votivní kaple ověnčena jest osmi jednoduše
ale velmi vkusně pravedenými oltáři, které jsou
vzorem katolického obětního atolu.

Hlavní oltář velesvatyně jest ozdoben velikým
umělecky lítým křížem, jehož. rozměry jsou asi
vypočítány pro celou délku budoucí svatyně.

Vedle pěkných varhan a malovaných oken
poutale naší. pozornost veliká socha sv, Petra, se
dící na porfyrovém trůnu. Jest to pařížská věrná
kopie parmátné sochy z velechrámu svatopetr
ského v Římě. Zbožná úcta soše této, věřícími
prokazovaná, svědčí, že idea papežská nalézá v li
du hornorakouském náležitého pochopení. Ne bez
pobnutí shlédli jsme pěknou hrobku dvou vyni
kajících biskupů: Františks Rudigiera, zakladatele
domu a dra. Můllera, jeho nástupce.

Pastýřská obětavá činnost těchto dvou bi
skupů penese bobdá i v budoucnosti dobré ovoce
a nebude puralysována nikdy hlodavým proudem
liberalního radikalismu, jenž i ve věrně smýšlejících
Horních Rakousích snaží <e propagandu činititi za
vůdcovství známého křiklouna Wolfa.

Poblíže domu vypíná se nový v gothickém
slohu zbudovaný palác pro kanovníky, takže za
řízení toto odpovídá původnímu spůsobu živote
sídelních kanovatků.

Při delší návštěvě neopomene nikdo navětí
viti starý stoličný chrám a pak nové museum
Karolinum. Kdo viděl musejní sbírky v Praze,
v Drážďanech a ve Vídni nespěchá nikdy s náv
štěvou menších musel, leč by se vyznamenávale
některými raritemi. Cestujeme více pro zotavení,

chovává. Lid na Hradecku s jásotom ho vítal
a provázel, v Hradci Králové dny tohoto krá

lovskéhopobytu oslavil způsobemnejalavnějším,čehož většinou pamětníků dosud žije.
Do Prahy však zavítal ofeař teprve zase

až r. 1801 ns naší jubilejní výstavu, již ra
dostně obdivoval a chválil. Odtud zajel do Li
berce, avšak při tom udála se veřejně nikdy
podrobně nevysvětlená příhoda. V Rosenthále 
předLibercem vybochlapod železničním mostem
puma zrovna v době, kdy mohl tady dvorní
vlak s císařem jeti. Česká žurnalistika ani po
litika tujemnou tuto událost nějak nevykoři
stile a blahovůle mocnářova přenesla se přes
ni klidně k dennímu pořádku. Avšak přes to
v historické evidenci vésti ji eluší.

Roku 1899 zustavil se císař v Praze na
cestě své k manevrům a připříležitosti té
osloven byl tehdejším pražským starostou drem.
Podlipným pouze česky, z čehož nastal v ně
mecko-židovské čurnalistice povyk, ačkoliv olsař

toto výpradně české oslovení nejblahosklonnějivyslechl a přijal, odpověděv na ně delší řečí

česky, Připojí také několik elov německých.Dr. Podlipný vítal císaře tehdy česky
proto jenom, poněvadž neměl od žádných ně
meckých korporací plnomoceaství a oprávnění,
aby mlovil také jménem jejich. A bez takové
legitimace, jsa Lktomu nesplnomoeněn, cizím
jménem mluviti nemohl. Podotknonti při tom
dlužno, že Němci pražští obecních voleb ee
okázale vzdalojí a že jejich žarnalistika Praha
nanejvýš tupí, tak že sama má tu největší
záslahu, když nový německý příliv obyvatelstva
se zde nejeví, jak poslední ečítání lido doká
zalo. V Praze napočteno 18.000 Němců a tu
sluší uvážiti, že v počtu tam jest několik tisíc
vojáků.

Nyní pak čekáme opětnou královskou ná
vštěvu, s radostí, ochotně a těšíme se, že při
nese v těžkých vážných dobách do rozmícha
ných poměrů uklidnění, jemuž snad, Bůh dej,
bude následovati žádoucí, požehnané objasnění
bezdůvodnosti příčiu tak mnohých trpkých, ne
blahých sporů.

Bůh žehnej a dlonho zachovej nám našeho
krále, jemuž nejen naše Praha, ale celé České
království jásá vstříc, s nadšením vítajíce ho
ve svém středu a přejíce, aby Jeho průvodce
a rádce, Jeho Excollencé pan ministr Rezek
šťatně dokončil, co za potřebné za nynějších
poměrů v zájmu svého národa uznal, tak, aby
tato návštěva mocnářova znamenala nejšťast
nější počátek historie Českého národa vXX.věku.ADD

Politický přehled,
V poslanecké sněmovně mluvil posl. Gross

v národnostnímu míru. Aby ten mír byl tužším,
dotknul se hrubě Čechů — a vytknul jim veli
kášství. Gross a vytýkat velikášstvíl Německý
liberál Lócker také si přeje mír, jen pod tou pod“
mínkou, že Češi od svých požadavků upustí, ne
chají Němce jednat — a budou hezky zticha.
Opravdu, aení nad německou šlechetnost! — V dele
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než pro poučení, proto uvítáme vždy vděčněji
ladný obrázek přírodní, než sebe bohatější sbírky
v dusných síních. Ovšem musca velikých měst
opomenouti nesmíme. Linecké museum jeme vy
nechali a spokojili se pouze s pohledem na jeho
zevnějšek, spěchajíce na nádraží, abychom o 4
hodině nastoupili cestu do rozkošné a pověstné
Solní komory.

Za vychodisko zvolili jsme lázeňské místo
Gmund, ležící na jezeře Trauenském. Do Gmundu
lze dospěti buď ze stanice Lambachu lokální dra=
bou, aneb z Attneugu státní drahou, Zvolili jsme
raději. cestu -přes Attnang, poněvadž cesta teto
poskytuje více zastávek a vede rozhodoě zajíma
véjším krajem. Jinak ovšem obě cesty trvají stejné
dlouho a přivádějí nás teprv po 7 hodině večer
ne místo určené. Lze tedy doratiti z Prahy do
Gmundu běbem jediného dne, Cesta poněkud na
mehava, ale pouze tento první den bude tak Una=
vujícím, všecky ostatní dny budou příjemnějšími.
Překrásný letní.den, poskytující jasný pobled na
věnec alpských obrů slibuje nám aspoň příjemnou
cestu po jezerech Solní komory.

Majíce odporučený hostinec »U zlatého je
lena,« vsedli jsme na omnibus a dali se dopraviti
pod ochranný krov zlatého parobáče, jenš nás
také v důvěře nesklamal, Hotel tento leží již
v samém městě opodál lázeňského ruchu, ale po
skytne katdému laciný a dobrý útulek.

Majitel s majitelka hotelu měli se k nám,
jsko ku kněžím velice pozorné a projevovali po
těšení nad naší návštěvou To také můžeme ku
cti hornorakouského lidu poznamenati, že si váží
velmi i cizích knéží. Méně zdvořilí byli Tyroláci,
a nejméně asdvořilými byli Vlaši. Všimli jsme si,
že v Italii nikdo na celé ulici nepozdraví ani kněze
vlastního, jakkoliv chodí tito neustále v talaru.

Upravili jsme +U jelena« svůj zevnějšek a
ještě honem jsme spěchali na břeh rozkošného
jezera, střeženého typicky formovaným Trauen



gacích dr. Herold mluvil proti některým zřízením
ve vojsku. Odsuzoval souboj, žádal opravy vo
jenského trestního řádu, poukázal na sebevraždy
std, Páni, jichž se to týkalo přitom skoro dří
moli. Inu ovšem, jejich uši jsou zvyklé jen na
sšturm« a hřenění děl,

Posl. Pommer pravil, že v Ubrách užívají
vojenské úřady ve styku s obecními úřady ma
darštiny. A akový zločin ovšem nemůžou ra
kouští Němci snésti Vždyť když se nebude n luvit
jen »deutecb= — příjde to s celou armádou dolů,
be, i ve válce by- ss všecko rozprášilo, kdyby
tem nezahřmělo světoznámé: »Hier«,

Do c. k. karabáče vpleten bude zase nový
řemínek;nová daň z dědictví, Tak to bezky
půjde dále — protože ta voda (průplavy) bude
vyžadovat 75 milionů korun. Ty „vymoženo
sti« se hezky draho zeplatí — ověem, z kapce
poplatníků. — Arcikníže Otto přesídlí do Prahy
ovšem, ne jen aby tam bydlil — ale aby tam
konal službu vojenskou. — V Německu založen
bude výpomocný spolek židů, Bude to nová atře
disko kapitálu — a pomůže lichvářům a vydě
račům. Ovšem, pláštík celého podniku ponese
barvu dobročinnosti.

Voda pomobla panu Kůrbrovi na nohy. —
Pomohl „Náérod. Listům« k nadšeným úvodní
kům o »vítězství poctivé české práce“, pomohl
Uhrám a Prušákům, poněvadž finanční prospěch
z průplavů budou míti oni — a konečně pomohl
poplatníkům — od posledních grošů! — Neoby
čejné sucho přimělo již nyní německého kancléře
Bůlowa uchystati podporu rolnictvu, Rakouská
vláda chystá také — ale nové daně! — Vilém
Mnohomluvný má prý chuť se podívat do Ame
riky. Buď abysi tam zařečnil — anebo aby na
lezl nějskou citlivou duši — která by dovedla
zdokooaliti nejbumánnější nástroje světa — ka
nony. — V Italii kolébka zmohla víc než celý
sbor diplomatů. Na všechny palčivé otázky se
zapomnělo sotva že se narodila princezna, Jistý
list římský věnuje sáhodlouhý článek — popisu
novorozeňátka. Jenom hlavičce věnuje skoro půl
atrany, Podivno však, že popis ten byl uveřejněn
ještě o několik hodin dříve, než dítě bylo na
světě, — Španělská vláda zatýká unarchisty, —
ale jen ty nepravé. Před témi pravými má policie
strach. — Kulturní poslání evropských vojsk
v Číně končí službou — policie. Princ Tuan
chystá nové vzbouření, a čínské úřady vyzvaly
evropská vojska aby konala službu — policie.
Ovšem, piklhaubny dělají dobré policajty. Wal
dersee bude míti ješté snad to potěšení — státi se
policejním komisařem! Ale Čína je uznalou; dá
spojencům 450.000.000 taelů honorářel

Drobná obrana.
Hus a protestanté. Jak již v přede

člém čísle bylo zmíněno, pořádajíprotestanté
čeští každoročně ve velikém slohu národní
frašku a oslavou Husovou pod případným ná
zvem „Chytrý evangelík a hloupý katolik“.
Katolikům v této frašoe připadá velmi ne
vděčná role dělati štafáž, nositi lampiony a
páliti stará košťata, kdežto evangelíci řeční,
-=

steinem. Vystoupili jsme k úpatí vrchu Kalvár
ského a ponořili jsme se v pozorování rozkošného
obrázku, jakých jest na světě pomálu. Ve smarag
dové vodní ploše shlíželi se, zlatem zapadajícího
slunka ozdobení, staří zasmušilí velikání borští,
přijímajíce s patrným zadostiučiněním náš hlasitý
hold nelíčeného obdivu. Pozvolna vystupovaly
v povzdáli z boků horských tmavé stíny a stas
rostlivě přikrývaly pečlivě střežený smaragdový
skvost jezerní, jenž ukládal se po celodenní sko
tačivé hře ku klidnému spánku. Blíž a blíž přistu
poval mihavý závoj, zastíraje vyblídku i na ma
lebně rozložené město Gmund. Ticho velebné roz
hostilo se po kraji, jenž na povel jasných zvonů
kostelních vzdával hold zbožným »Avc« nebes
královně,

Zatím však dole na přístavišti rozžebla se
tislcerá elektrická světla, a kouzelně osvětlená po
břežní esplanáda vábila nás, abychom shlédli ve
černíživotbavícíhosesvěta, Neodolalijsmetomu
lékadlu a vmísili jsme se v proud vířívého obe»
censtva, jež o kráse svého okolí bylo jistě pře
svědčeno, neboť by zde tolik peněz neutrácelo,

Nechtěli jeme všsk býti považování za bo
haté churavce, proto jsme dosti brzy opustili ví
řivý tento vír se všemi jeho lákadly a zašli jsme
si do svého útulku, abychom zcela měšťanskou
večeří dali též tělu přiměřený cestovní požitek.
V krátké době seznali jsme že se vrací rovnováha
naší zemdlené tělesné schránce, proto jsme chvílku
poseděli v hostinské síni, dávajíce na pohledových
listcích zprávu svým přátelům o vykonané dosud
pouti.

Slohová tato cvičení zpřijemňoval nám do
mácí umělec, jenž čas od času (řískal do rodin
ného piana. Když nic jiného nedocílil tento vir
tuos, měl přeceaspoň tu zásluhu, že jsme neslys
deli mnoho z politických řečí jistého zdárného
syna velké matky Germanie, jenž působením do
brého piva projevoval hlučné sympatie Wolfovi s
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y katolické komandojí a smějí se do
dlaně při zdaru chytře nalíčenéhry. Protestanté
čeští dávno pochopili, že jak Luther, amilný a
nestřídmý mnich německý,tak Kalvin, fanatický
palič svých náboženských odpůrců, jsou velmí
málo k tomu spůsobili, aby mohli vyznání pro
testantskému získati popularitu v národu če
ském, proto chytili se Husa a dušují se, že
jejich náboženství jest vlastně ovocem Husovy
reformace. Má to prašácká propaganda šikovně
zařízeno. Německé obyvatelstvo v Čechách
láká k protestantismu, protože jeho saklada
telem byl veliký německý muž Luther a če
ekómu obyvatelstvu činí opět učení toto sym
pstickým pod záštitou Hasovou. Jest to číst
vybarvený „klerikální“ manévr ve prospěc
pruského krále, prováděný s takovou rafino
vastí, že by ho skutočněaní žádný „jesnita“ tak
šikovně nevymyslil. Páni pastoři hledají pořád
klerikalismus u římských, aby ho svět nehledal
u nich. Ale marné dušování, německé marky
„klerikální“ jejich choutky dokarzají.

Jest to ovšem veliká opovážlivost Husa
prohlašovati za protestanta. Liší se od nich
mnohem více nežli od katolíků. Hus učil, že
Jest třeba „všecka přikázání Boží zachovávati“;
Lutr tvrdil, že „zákony Boží pro věřícího
křesťana platnými nejsou“ a desatero Boží
nazval „stokou všech kacířetví“. Hus věřil
v 7 svátostí, protestanté mají jenom 2 svá

tosti, a ty ještě pr neprávem se svátostminazývají. Hus učil slovem i svým životem, že
třeba víra v Pána Ježíše skutky osvědčovati,
sv. svátostí dle potřeby užívati a za duše
v očistci se modliti.

Protestanté tvrdí, že pouhávíra úplně
ku spasení stačí, kající skutky prý jenom
zásluhy Kristovy zlehčají. Hus píše: „Mi
lostivý Spasitel čtyřiceti dní nám posvětil,
abychom se postili 40 dní“, protestanté však
žádných postů nezachovávají. Značné, ba ne
srovnatelné neshody v učení i v šivotě jsou
tedy mezi Husem a oynějšími protestanty, a
sám pastor Košut napsal o Husovi, še „no
vybředl ještě z bahna ustanovení a vynálezů
lidských“, protože věřil Hus v očistec. Pro
blásil tedy p. Košut Husa za bludného tmáře,
který ještě nedospěl ku světla ačení late
ranského. Tehdá ovšem pánové nevěděli, že
Hus hodí se dobře za agitační heslo mezi
českými katolíky ve prospéch praské politiky,
proto se upřímně řeklo, že Has „nevybředl
ještě z bahna“, dnes však se takové maličkosti,
jakými jsou věroučné a mravoučné zásady,
odkládají stranou a Hus jest najednou nej
větším helvetem.

Při všech těch oslavách Husových zů
stávají protestanté hezky klidně při své kon
fesi helvetské a augsburgské, při svém kate
chismu hejdlberském, při své orgunisaci ně
mecké a „národního“ z Husova učení nepři
brali si dosnd nic. Nectí tedy protestanté
čeští Husa jako duchovního svého původce,
nýbrž z příčin zcela jiných. Hus dodává jim
svou národní popularitou lacino lidové sym
patie a zastirá konejšivě politickou prušáckou
propagandu. Při takovém stavu věcí jeví se
oslava Husova ze strany protestantské jako
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nelibost Čechům. Poněvač tyto politické projevy
čpěly příliš alkoholem, dal mu posléze hostinský
na srozuménou, aby se šel raději domů prospat
ze svého nadšení. Děláme my Čechové, přece jen
velke bolení hlavy svým roztomilým souseům.
Toť se rozumí, že nám německá džbánková poli
tika ani v nejmenším neporušila příjemnou ná
ladu, takže druhý den z rána jsme si na ni ani
nevzpomenuli, protože jedna vlaštovka nepřináší
jaro a jeden výstředník nezastupuje německý lid.

Ranního chladu použili jsme k tomu, aby
chom prohlédli památnosti města, které čítejíc
přes 6000 obyvatelů, postí v době letní vždy
3000 stálých hostí lázeňských, mezi nimiž mnozí
patří k vysoké ano i k nejvyšší šlechtě rakouské
a německé, která má zde stálé vily.

Malebné okoli láká letní dobou obromné
množství touristů, jichž projde městem nejméně
10.000. | Památek uměleckých Gmund ani nemá,
jestliže nepřikládáme farnímu kostelu žádné umě
lecké ceny. V kostele tomto jest pozoruhodnou
prací řezbářskou hlavní oltář, a historickou cenu
má válečný meč Papenheimův, jenž r. 1626 po
razil srocené protestantské sedláky v krvavé
bitvě poblíž Gmundu, takže 4000. odbojníků,
zůstalo na bojišti. V upomínku tohoto vítězství
zavěsil císařský general svůj válečný meč ve
farním kostele gmuodénském. Prohlédnuvše farní
kostel, sešli jsme na frekventovanou esplanadu,
kdež právě lázeňská kapela se produkovala. Stinné
stromořadí hemžilo se lázeňskými hosty, jichž
veliká část používala velocipedů.

Nikde jsme dosud neviděli tolik velocipedů
a velocipedistek jako v Gmundu. Není pochyby,
že v budoucím století vymizejí ze slovníků úplně
slova »choditi« a »procházka«, neboť nebude
zdravého Člověka, jenž by se plahočil tímto po
zemským prachem pěšky. (Pokračování).

znamenitě nelíčený „klerikální“ manévr. To
však nezadrží vlastenecké naše pulmistry, roz
šafné městské rady a čilé spolkaře, aby sl
nevzali ochotně role v nastávající frašce
„Cbytrý ovangelík a hloupý katolík,“

Z činnosti katol. spolků.
Pelitický klab křesí. soelalní pr

bejtmanství Krelobradecké konat! bude schůzi Krňo
vlolch, v neděli dne 9. t. m. o 4 bod. odp. Předo
nášeti bude vldp. Th. Dr. Reyl.

Katel. jedmeta v Hromově konalavne
děli, dne 2. t, m. odpol. ve apol. domě „Adalbertina“
sobůzi, která byla četně navětívenou. Po zahájení
schůse modlitbou, ujal se slova p. Prosečeký, redaktor
NObaovy“ z Hradce Král. a v dlovhé, ekoro dvě
hodiny trvající řeči věcně a působivě pojednal o
tbematé: „Význam veřejné práce katolíků“. — Po
vřelém doslova vlp. Šetiny přednesly některé členky
Jednoty několik básní u žertovných výstapů, což se
všeobecně líbilo, Zvláště alečna Baudyšová svým
krósným přednovem amilým, lahodným zpěvem velice
se zamlonvala,

Kat. hospod. jednota v Bělé n Pře
lomče konala ve čtvrtek dne 6. t. m. sshůzi , která
byla dosti četně navětívena. Zvláště sbor učitelský
byl četně zastoupen. Pan redaktor Prosečský z Hradce

Králové přednášel sde opolitické situaci. Mluvil půldrahé hodiny a přítomní = velikým zájmem poslou
chali věcná, přesvědčivá slova jeho, která učinila na
každého mocný dojem. Pak mluvil hospod. učitel p.
Jozsif o krmení dojnic a odstavování telat. Také tato
poučná přednáška těšila se pozornosti veliké. —Účast
níci odměnili oba řečníky potleskem,

Katel. jedmota v Kněšicích u Král.
Městce konati bude v neděli, dne 16. t. m. veřejnou
schůzi, při které přednášeti bude p. Prosečský, redaktor
„Obnovy“z Hrad. Král.o thematě: „Církev apolitika.“

-Z Nové Paky. Katolická vzdělávacíjed
note uspořádala dne 21. dubna t. r. veřejnou před
nášku, které se súčastnilo na 300 osob. Vlp. Frant.
Barghardt přednášelo cestě po Italii, kterou v li
stopadu m. r. s poutníky hradeckými podnikl. Zdařilo
nám líčil krajinu a lid itelekýa popsal Řím, zejména
pak audienci u ev. Otce, Vatikán a chrám av. Petra.

Po krátce přestávce pokračoval vpopis chrámů římských a zejména katakomb. Pro pokročiloudobu ne
dokončil přednášející úplně a slíbil, že později nám
popíše Vesuv a cestu zpáteční. Za krásnou a poučnou

fednášku vip. Barghardtovi vzdává výbor vřelý dík.
o doslovu jednatele vp. Malého, který oznamoval

konání valné hromady, byla schůze po 6 hod. skon
čena. Zdař Bůh.

Ze Nepot. Dne 37. květnapořádala jednota
katol. jinochů a mužů v Sopotech velice četně navšětí
venou veřejnou schůsi, kteréž ae zúčastnily tóž bratrské
katolické jednoty z Krucembarku a z HorníhoStu
dence. Po zahájení schůze promluvil p. Ant. B. Drá=

alík z Praby o povinnostech katolíků za našich dob.
kázav na moderní liberalismus jakožto na největšího

nepřítele katolické církve, jebož účelem jest odvásti
apolečnost lidskou od Boha, připomenal, že povinností
katolíků zase jest návrat ku křesťanských zásadám,
jež uplatňovati a bájiti máme jak v životě soukromém
tak i veřejném (tisk, spolky, volby). Na to promluvil
vp. Vojtěch Lebduška, kaplan v Chotěboři,oženě kte
sťanské a o ženě socislné demokratické. Dorodiv, če
žena jest základem rodiny a rodina státu vylíčil po
měr v jakém se nalézala žena v dobách před Kristem,
kterýž svým učením ji k pravé důstojnosti povEnesl.
Jak smutný jest to tudíž zjev, když vidíme, že 80
cialní demokracie svými plány chce ženu do býva
lého otroctví ovrhnouti, v jakóm byla u pohanů, což
četnými citáty ze spisů předáků socialné demokra
tických doložil. Obě přednášky byly pozorně vyslech
naty a hojným potleskem odměněny. Na to jedno
hlasně uenešeno, aby projeveny byly Jeho c. a k.Vý
sosti p. arcivévodovi Františku Ferdinandovi díky
sa jeho osvědčení katolického přesvědčení. — Potom

přednesli členové jednoty několik oových a dramatických výstupů a legrační jednoaktorku „Arnošt a
Běla". — Vlastenecký řídící učitel obecné školy v So
potech p.Weisser zúčastnil se i o avon paničkou di
vadle, kteréš v týš den v Sobinově hráli vlastenečtí
socialní demokraté, Inu, avůj k svému!

Zprávy místní a zkraje.
Zprávy diócesní. Vyznamenání jsou:

P siemund Štepan, farář v Litrbaších a p. JomefIček, farář v Č. Heřmanicích, jmenovánijsoa děkany;
p. Karel! Macháček, farář v tově a p. Jos. Ka

ak, farář ve Sloupnici, vikariátními sekretáři.
stanoveni jsou: p. Frant. Tejkl, koop. v Ra

dimi ze faráře do Křešína, p. Jos. Kubeš, katech.
v Chrudimi, sa faráře do Slatiny (u Žamberka), p.
Váci. Vaško, administrator za faráře ve Vřešťové, p.
Fr. Prokůpek, kat. v Pardubicích, sa far. do Pračova,
p. Fortun. Kořínek, koop. Svojsnovský, za koop. do
Sopotnice, p. Frant. Frydrych, kaplan za administr.
v Holohlavech, p.Jan Snížek koop. za administr. ve
Sv. Kříži, pan Václ. Stýblo, adminst. Křešínský, sa
koop. do Čechtic. Zemřel: p. Josef Řehák, děkan na
odpoč. v Třebechovicích1 13. května (naroz. 1888,
vysv. 1858.) p. Ladisl. Hensi, koop. Bopotnický, vstou
pil ne dočasný odpočinek.

Dar. J. B. M. nejdůst. p. Ed, J. N. Brynych
daroval 30 K k jubilejní slavnosti katol. spolku v Ji
Jemnici dne 27, května t. r. konané, začeš spolek
vsdává vroucí díky a upřímné: ZaplaťPán Bůh

Nový spelck „Alliange Frangaise“
v Hradci Králové, rozesýlá prárě nabídky ku při
stoupeni ze členy. Roční příspěvek obnáší 6 K. —



Spolek ten vedle svých stanov má za účel šiřiti a
badili lásku a známost řeči, literatury, umění a vědy
francousaké, bude konatl franconsské přednášky, po
řádati přátelské večírky s franc. konvarsací v zimním
období, zřidí čítárnu a knihovou dle výše hmotných
prostředků. Přihlášky přijímají Jiří Tolman, prokuri
sta a Jan Btejskel korrespondent v Hradci Erál.

Slavnost Božího Těla v HradciKrálové
konala se za překrásné pohody a za veliké účasti ka
tolického lida. Průvod vedl J. M. ndp. biskap Edvard
Jan, zavítav som k vůli tomu z letního svéhosídla
chrasteckého. Průrodu účastnila se nejd. kathedralní
kapitola, důstojnický sbor s praporem pěchoty, měst
aká rada, úřednické sbory se svými přednosti, všecky
vzdělávací ústavy so žactvem A učitelskými sbory.
Ze spolků pouzo jednotu katol. tovaryšů a cyrillskou
jednotu opatřili jsme v průvodu. Náboženská mani
festace pří největší slavnosti katolické nezdá se býti
mnohým spolkům dosti záslužnou. Pek prý nemízí
náboženský cit £ lidu]

Hrabost. V minulém číslopoukásali jsme na
nesvědomitost majitele povozuč. 18. na Svatojanském
náměstí — a dnes dokládéme k tomu, že týž povoz
ník dne 3. t. m. na nádraší brabě se obořil na re
daktora t. I. proč to prý do novin dával. Podobné
brabé počínání ai není ovšem na zdejším nádraží
žádnou vzácností, Co chvíle může býti pasažér při
praven, že se mu dostane hrubosti od některého po
vozníka. Snad by bylo dobré, kdyby policie místo na
peraně spíše dlela u povozníků a chránila pasašéry
před drzými výpady, by ty hrabosti konečně přestaly.

Anonymní depisy. Do redakcet. |. byl
zaslán opět anonymuf dopis, plný brobosti a eproťáctrí.
Jeon jisté hradecké figurky, které nemají nic jiného
na starosti, leč shánět každý bezvýznamný klep, 8
« toho dělat lživé urádející „novinky“, které se pak
napíšou do anonymních dopisů. A tento „aport“ nes
provozují snad jen epustlí výrostci, „ýbrž jak se

žišlo na stopu, i páni, kteří se pobybují v lepších
razích. Propříklad bychom nemuseli s redakce t. 1.

ani daleko jíti. Také v leckterých těch společnostech
toší se horor jenom kolem všedních klepů, které
se přibarví pikantními historkami — a máš „zábava“
hotovou. A kdo těch pikantních historek více ví —
a o klepy městské se stará, jest brdinou té neb oné
stolové společnosti. A často, kdy již řízné Hradecké
vatapuje do hlavy, vezme te papír — A již se píše
anonymní dopis. Člověk opravdu charakterní, byť i
třeba byl v dělnické kasajce, se k tomu nikdy ne
propůjčí.

Spolek absolvemtů hospod. školy
Opočemské pořádal dno 3. června hospodářskou
achůzi ve Vrchovinách. Po přečtení protokolu jenž
bez námitky echrálen, pojednal p. Jar. Drahorád ze
Lhoty Králové o pěstování ovocného stromoví. S po
těšením konstatujeme přednášky mladých zemědělců
sdražených ve spolku absolv. neboť není snad ani je
diné v níš nezmínili by se o Všemohoucím Tvůrci.
Jsonce skromní ve svých davcích a působení,
mají všdy v úctě zkušené bospodáře jichž praxi ve
lice cení, jsouce při tom svorni. Netajíme se tím, že
jest to právě ona příkladná skromnost jež stala ao
poslední doby (jak z volného rozhovoru bylo lze vy
stihnouti) předmětem závisti a podeatívání. Mladým
zemědělcům edručeným ve spolku absolventů jež drší
se zdravých a povných zásad křesťanských, dáráma
na trniton cesta, kterouě jest se jim obírati srdečné
„Zdař Bůh.“

Loupeš. V noci ze dno 4. na 8. t. m. bylamalá kaplička „ne Rožberko“ u Slezského Předměstí
jevištěm bohaprázdného činu. Neznámí slosynové vy
páčili dvéře a některé předměty poškodili. Při tom
trali po penězích — ale v pokladničce bylo jen ně

Řolik krejcarů. Policie zavedla pátrání.
Objevené fresky. V kostelena Ponchově

objeveny byly zs hlavním oltářem cenné fresky které
snalci posoudili jako práci velice uměleckou. Před
stavují oltářní obraz Řášícího sv. Pavla, kolem krásné
ornamenty 5 baldachýnem svrchu, při němž 03m an
dfiků se vanáší.

Na Slezském Předměstí byl v neděli,
dne 3. t. m. slavnostně posvěcen nákladem obce ob
novený av. kříš. Účnstenatví bylo veliké a průběh
slavnosti úchvatný.

V mebezpečí života. Z> Dvora Král. ea
nám píše: Nehoda, která mohla míti v sápětí následky
nejvěšnější, stihlu dne 4. t. m. zdejšího poštovního
assistenta pana Vilóma Biera. Za časnéhojitra koupal
se ve upolečnosti několika kollegů v Labi pod splavem,
Ačkoliv jest snamenitým plavcem, opaatily ho sily
právě v okamšiko, kdy chtěje přeplonti ku splavu,
nalesal se nad prohlubní, a k úžasu svých soudruhů
zmizela výkřikem pod hladinou. Jen odvášnému úvilí
drou přítomných pánů podařilose tonoucího sachránit,

Utenul. Z Libice n. C. se nám píše: V pon
dělí, dne 3. června asi okolo 5 hodinodpoledne jako
bleskem rozlétla se po naší osadě smutná zvěsí, žo
sa Jaroslav Kolbaba, žák III, tř. zdejší školy obecné
při koupání v řece za vaí utopil. Zpráva ta každému
poněkud jen citlivějšímu obyvateli vynutila slzy upří
mné sonetrasti. Svou tichostí, mírností, skromností,
vlídností e příchylností ei zfakal lásku všech a proto
všichni ho také jako vlastního oplskávají. Pečlivá a
vsorná matka jeho vidouc dítě své najednou zápasiti
v prohlubní do niž ho voda strhla, nerozmýšlela se
a skočila za nim a byla by avoa obětavou láska
mateřskou také zaplatila vlastním životea, kdyby
drahé dítě její Oldřich, šák IV, tř. zdejší školy obce.
neměl tolik duchapřítomnosti a raka svou ji padav
na břeb ji nevytáhl. Rodiče stratili nejmilejší dítě,
čkola nejhodnějšího žáka. Dědoušek-kostelník obzvláště
ho gelí a oplakává, vždyť to byl i náš nejhorlivější
a nejhodnější ministrant.

Mata © V noci ze dne 3. na 4. t, m. nesnámý
pachatel zabil p. hostinakému Havlasovi v Černilové
11 jiš větších housat a nahásel je do louže na droře.

Kostelní zloděj. Dne39. krětna navštívil
Pardubice elegantně oděný kostelní zloděj který podle
všebo obešel všechny zdejší kostely a vybral pomocí

lepem namaraných tyčinek peníze = kostelních po
kladniček. V kostele sv. Jana ne hřbitově byl však
při svém nekalém zaměstnání šenou kostelníka při
stižen. Dal se sice bned na útěk, ale policii se po
dařilo sloděje lapiti a uvězniti. Poznán byl v něm
prohnaný šejdí? V.Drbohlav, který je v podezření, fo
tímto „sportem“ už dávno se šiví na růsných mí

stechu krajíchčeských.Protobyl tom a nato odveden ke krajskému soudu do Čhradimi.
Zaíčená jeptiška. Dne39. m. m. chodila

v Pardubicích po domech jeptiška, vybírají zde do
brorolné příspěvky na katol. skoly. Protoše chodila
sama, což zvykem nebývé, avalila na sebe podesření,
de je jeptiškou nepravou a fantasie lidí vedle ji hned
ve spojení s kostelním zlodějem. To bylo příčinou že
byla policií předvedena na hejtmanství, ale tam
seznán omyl ©jeptiška byla propuštěna. Průvod
licajta s jeptiškou spůsobíl ovšem rozruch mezi lidem,
ošklivé a jizlivé posnámky vůči řebolnicím a jeptišce
saso nemilé rozpaky.

Sociální demokraté ve spojení se
židovským velkokapitálem. Den2. června
v Pardubicích byl toho smutným svědkem, v jakých
rukou spočívá náš český dělník. Byla totiš volba de

tů dookres. nemos. pokladny. Žid Dr. Wohrynek,
obhájce Hileneriady, rád by se snad dostal za lékaře
do pokladny. K tomu ovšem dají se propůjčíti jen so
ciální demokrati a aoimi dělný lid a židovského vel

kokapitáln nejen najatý ale i jemu zaprodaný. Oemíjíme úvahu zda jest to důstojné hodnosti doktorské,
takovýmto způsobem vyhnati collega a domáhati se
existence. Dr. Vohryzek obcházel a dávalheslo: voliti
sa delegáty demokraty, jeho věrné stoupence. By toho
apíše bylo docíleno, posvali si židovští zeměstnavatelá
evé dělníky doma pracující, by v ten den do Parda
bic určitě se dostavili, proti náhradě cestovného. Stůjš
zde ukázka takového zvacího korespondenčního lístku:
Michael Lówite Sobn —syn jan. Schuhwaaren Fabrik —
továrna na obav — Pardabic. Tímto Vás žádám, aby Jste
v neděli, dne 3%.června 1901 dopol. pro nutnou zá
ležitost do mé továrny dojista se dostavil;
výlohy, totiž cesta Vám zaplatím. S úctou Lówite syn
jun. — A ku podivučeští dělníci nejen že téměř
všickni přišli,ale dle přání jejich čidovských saměst
navatelů zúčastnili se volby a volili sešidovětělé de
mokraty. Tak si váží český lid a dělník svého voleb
ního práva, které prodá didovi sa 60 kr. — a neli
taje ani cesty ani marného celodenního prosahálení,
Ubobý, zaprodajný lid. Běda tomu, kdo nechtěl se ří
diti tímto komandem. Když nestačily peníze, vítězily
nad vůli lidskou nože a sklenice socialistů — a dle
vůle židovského kapitálu tekla krev. —

Dar. Administrativní úředníctvo firmy Hůbner

a Opita v Pardabicích věnovalo k uctěnípamátky zeanulé pí. Vall. Srobodové choti obvod. lékaře v Par
dabicích, na místě věnce obnos 10 K. krejoarovému
spolku ku podporování chudých dítek úkoly novo
městské, za kterýžto dar vzdává výbor ardečnýdík.
Zaplať Bůb!

Bakno pardubické. Pod tímtonázvem
zaznamenává jeden krajinský list novou škandální bí
atorku, která se v Pardabicích odebrála, Podrobností
vyličovat nebujeme. Ale jen to natuo konstatovati,
že v poslední době ty pikantní bistorky města Par
dobíc se svláště rosmnožily a še to mravnt bahno
pardabické měrou netošenou 80 rosšiřnje. A nejsoo
v něm snad jen prostitotky — ale jak we dokázalo
1 dívky 1 lepších rodin — a rovněž i páni, kteří
jioak se rádi i o pklerikály“ otřou — mají na tom
podilu. Nedávný případ v „adamítuké“ tenčírně
jesné to dokatoje. — Zde by měla pardabická „O
ověta lida“ vhodnou půda k amravňování, místo aby
se zastávala prostitatek a láteřila na „klerikály".

Chovanky somkromého ústavu ku
vsdělání měltelek v Kutné Hořepořádalyv ú
terý 4. června 1901 v upomínka na dosítileté trvání
ústava akademii za laskevého spoluúčinkování sl6,
Narcissy Kolihové, operní pěvkyně, sl. Zd. Kostkové
a více pp. ochotníků. Program byl velice postrý a
vělckoi účinkající saslnhují plného uznání. Čistý
výnos věnován byl ne výsdobu nového klášterního
chrámu Nejsvětějšího Srdco Páně,

Jičímské velby do městskéhozastupitelstva
vypadly ve prospěch dra. Kloučka a jeho věrných.
Byly to v pravdě maďarské volby, neboť se podplá
eslo, přemloavalo atd. Volily také osoby, které byly
již vícekráte trestány. — Vítězství dra. Kloučka vr
blo na úěho i celon jeho stranu mnoho temných skvrn,
které ani štvaní Jičínského Obsora nedovede zahladit.

V Jičíně zemřelAl. Srěteleký, člendivadelní
epolednosti Trakovy, který nedávmo ještě v Hradci

rálové hrál.

Podrodníh. Jičínskýkrajský soud úsilovně
pátrá po jakémai Buřilovi, který před časem v městě
bydlel a různé podvody spáchal.

Vambeřlčtí pomtmici vesmčsod Pardu
bic a Přelouče, čekali v neděli nějakou dobu ve Vá
elavicích. A tu po celou dobu vedli rozhovor jenom
v osobě J. M.ndp. biskupa. „Aš dojdem do Vambeřic,
jistě se za něj pomodlíme“pravila jedna žena a jeden
rolník pravil: Ba,ať mluví kdo chce, co chce, tako
véhoto biskupa jemenikdy ještě neměli. Jen aby náma
ho ještě Pán Růh zachovati ráčil“. Někteří prote
stanté, kteří seděli v hostinci naslouchali tomuto ros
hovoru — a bylo jím to asi divné, jaké lásce se těší
ten tak od nich tapený biskup. Naslonchali mlčky a

neosmělili se ani jedinnouposámkoa vyrušití mrosmluvy ten zbožný lid, Snad pochopli, kde je pravda

V zmřivosti. Z Police nad M. ss nám píše:
Když zde 'nedárno přednášel pan Prosečský, redaktor
„Obnovy,“ ta na sohůzi šel také jeden nocislista,
který sice neměl odvahy přímo ae svými názory se
vytasiti — alo za to, kdyš bylo po achůei, láteřil na
pana redaktora a na všechny „klerikály“ vůbec. Při
tom čím více pil, tím se stával zařivějším — až ai
ulevil tím, de rakou rozbil okno. Ale to mělo v zá

1 trest! Nebofruka 00 ma sanítila — a on musel
ft odvezen do nemocnice.

Otrávené koblihy. Z Hlinska se nám
oznamuje: V Kamen. Sedlištích u Proseče udál se
v těchto dnech zvláštní případ. Tamnější soused Po
chavec a jeho syn těžce onemocněli za příznaků otravy.
O životě jednoho s nich se pochybuje. Sebrali prý
kdesi v sousedství otrávené koblihy. Událost tato u
vádí se v ústech lídu ve spojení a událostí před ně
jakým časem v tédo vosničce se udavší. Zemřely sa
přísnaků otrávení jiné dvě osoby, muš a žena, s
služka prý odnesla to nebezpečnou nemocí. Více světla
vrhne do této události soudní vyšetřování, :

Ničemí stremků. Z Prosečete námozna
maje: Před krátkou dobou sřídil se v Proseči apo
lek ku okrášlení městečka a okolí. Jaký účel takový
spolek má, je zejisté známo, Spolek zdejší počal vy
sazovati stromořadí ne silnicích a osásel v krátké
době dlouhé stromořadí vlašskými ořecby a jiné stro
mořadí jabloněmi a úvostkami. Než však bnedv prvém
roce zničil naprosto neznámý škůdce 326 ořechů,
v drobém pak roce 30. Spolek ve své nělechtilé
snaze vysázel vědy s jara slomené ořechy, maje to
mínání, še slomyslník ustane vesvé .sločinné práci.
Nenstal však! 29. krótoa v noci zničil nadějných
stromků asi 70. Pohled na slomené korenky, z nichž
mnohé byly jiš velel krásné, byl takový, že bylo
nosmírně trpko, boino — až k pláči. Věru trpko a
bolbo, nebot ničema ten připravil členy spolku o
práci, o čas a o penize, které spolek musítakřka po
krejoařích sbáněti, aby dodělal se větší Částky a pěk
mohl něco provésti. Po škůdci se pilné pátrá.

Výletní místo. Z Proseče se nám píle:
Upozorňujeme tímto na rostomilou krajinu, velmi bo
hatoa na krásy přírodní. Jef to městečko Proseč,
lešící uprostřed mezi Vys. Mýtem, Litomyšli, Poli
čkou a Rlinekem. Městečko obklopeno je lesy, do
nicbě jest jen několik málo minut. Velmi pěkná ú
dolí (Věivice, Karálky, Vranické údolí a j.) skytají
hojnost skvostných. zajímavých partií. Viděti tu skály
Adarabašské v miulatuře, Jsou jiš mnozl z Praby,
kteří zamilovali si tento krásný kouteček vysočiny
Českomoravské a kteří tráví ude ocslé léto. Také
z blízkých usad konají se sem velmi často za doby
letní výlety jednotlivců i upoliků. Kdo by nereflekto
val na rozsáhlý a nádherný byt a chtěl mile stráviti
léto v čilém jinsk městečku, ten nechť předem učiní
dotas na udejší spolek okrašlovací, "Tské ohledně
výletů jednotlivců i spolků podá potřebné informace
spolek ten.

Veřejná kenpelma. V Hronověsrorna
vedle silnice od nádraží k městu vedoucí nalézá se
eplav, kde sa nastalých veder se stále někdo koupe.

sk v neděli dopoledne ubíralo se mnoho pánů a
dam s nádraží do města a ta musili spatřiti, kterak
ce několik úplně nahých výrostků zrovna vedle silnice
konpá. Že to k umravnění nepřispěje netřeba ani po
dotýkati. Bylo by záhodno, aby toto veřejné pohor
šení se zamezilo.

Z šidovské čímmosti. Žid Alois Polák
v Křešíně má jiš pět nemanželských dětí s dívkami
křesťanskými — a nyní se teprv dení — a židovkou.
—Žid HugoBreitenfeld v Řepotíně prodává lidem
obrázky svatých ano i růžence. — zid Moric Schodl
baner v Máslově koupil si nyní čtyry domky, které
byly na prodej a k tomu i zahrady. Za 10 let, co
zde je jiš si nahromadil tolik peněz že by více než
sto rodin s toho mohlo pěkně šítil

Ztráta. Chudý člověkstratil cestou z Kuklen
do Dobřenic 120 K (60 zl.) I prosí, aby vý ná
lezce na farním dřadě v Dobřenicích je odevzdal, kdaž
isákonitou odměnu obdrží.

K památce stoletých narozenin
hudebního skladatele české národní hymny; „Kde
domov můj?“ Františka Škroupa, odhalená bude, jak
jiš oznámeno, deska pamětní na rodném jeho domě
(škole) ve Vosicíob, — okresu pardubického — dne
14. července b. r. Hymna tato jest majetkem národe
českoslovanského, Ač Fr, Škroup byl původcem první
české spěvohry (Dráteník), ač sanechal mnoho dobrých
skladeb věsho hudebního oboru, — stačí tato jediná
píseň, by jemu památka v srdcích českých ustaričná
uschována byla. Ač zvláštní slavnostní výbor již přes
rok ve věci tó pracuje, sešlo se až posudna příspěv
cích sotva tolik, aby náklad na desku — (500 K), —
se ohradil. Jinů ještě povinnost čeká svého vyřínení.
Oslavuje-Ji se syn. nesmí se také menouti na otos
téhož, Dominika Škroupa, bývalého učitele vosického
a výtečného hudebníka. Pozůstatky téhož odpočívají
na břbitovévosickém. — Hrob jeho značil kříž, který

však důstojnější pomník. Bude-li nějaký přebytek,

loží se základ k nadaciŠirononě rv Hdenéhoudebníka k dalšímu se vzdělání. Výborobrací sa je
ště jednou a uctivon dádostí ku všem vlastencům, el.
epolkům, peněžním ústavům, průmyslovým závodům
a obecním úřadům, by podnik ten laskavě pokud síly
stačí, — podporovali. Příspěvky příjímá Augastin
Weisbauer, řídící učitel ve Vosicích, poštaDobřenice
Syrovátka. Zároveň vzdává vs notívý díkza příspěvky
jiš zaslané. Které epolky, neb jednotlivci by přítom=
ností svou slavnost poctíti chtěli, jakož, kdo by si

pl, aby oběd zejištěn mu byl, nechť laskavě do 1.rvence t. r. u jednatele výboru p. Fr. Cínera, učí

re Ždánicích, p. Bohdaneč u Pardubic, přihláškuučiní. :

Divadle. Z Lukavice se nám oznamuje:

V„Boedší Svatodušní nobrána našimi dívkami dramatická legenda „sv. Julie.“ Čistý výnos z představení
měl býti věnován k ozdobení sochy Panny Marie
Lardské v kostele. Trpkostí ale naplnilo nás to, žo
ačkoliv obecenstvo mohlo býti s provedením úplaš
spokojeno, přece sůstal ještě snačný deficit. Tak málo
ocenilo ušlechtilou unahu pořadatelek. Jest naší po
vinností nadobnouti ocbablé mysle a vzpručiti je
k další práci. Doufáme, že vytrvalostí a láskou k do
bré věci vedení dobndou sobě jak ocenění svého na



mehání. tak i hmotných výsledků. Jarno jim ještě tou
radou, by v pří podobných volen bylkus s lev
nější výpravou.

V Amnenských slatínu lázních
v Bělobradě obnášel počet hostů ušívajících koupelí
slatinných až do 31. května 1901 (nečítaje v to hosty
na letním sídle a pansanty) 88.

Na stavbu kostela « Jemikovících
dobrotivé darovali: (Pokračování)Obec Mesiříč.
Dp. Jelínek J. děken, 10 K. Ředitelství cukrovaru
6 K; po 3 K. pp. Hájek M., Elišák J., Kardová A.,

Marel Jan, NěmečskJ., Vaníček V., DomašínskýTrnovský A; Po 1 K. pp. Špolák J., Cohorna K.,
Hrněíř K.,Šulo J., Čechová A., Roubal Y.,Marel J.,
Kuchař J., Svatoň J., Janeček J., rvený Jos.,
Trmšeček J.. Pinkas A, Roušar J., Mačková, Bašová

M."Šmída J.; P Rezek Jos., 90 h.; R Koubová A.,
70 h.; poh; „E OčenášekFr., NěmečkováA.,

*Holanec J., Varřínke, Špaček J., Bukáč K.; +Mervart V., 66 h., p. Němeček V., 50 h., p. Šolo K.,

80 h., p. Sratoň J., 80 h; po 40 h. P, Malý Fr.,Němeřek J, Kotyšková A., Kašpar J., NěmečekJos.,
Červený J., Samek V., Drořák Fr., Hofman J, Ně
meček V., Petrák A., Klouček J., Němeček V., Štěpán
J., Aodrye V., Tošovský Jes., Fryntová A., Sirotek
F., Sirotek V., Uhlíř V., Mervart J., Jirásek Jos.;

80 h. pp.Leip A., Černý B., Němeček J., Kórník
d Chnelfkerá r.; p. NěmečekFr., 34 h.; po 30 b.

, Nejman J., Křečková A., Králíček J., SoloJ.,

Šochor J., Kašpar Fr., Řízková A., Svatoň Jan,rek Jos., Světík V., Rohlena, Sirotek J., Sirotek
J., Baše J., Žďárek V., Trnovský V., Bartoš Jan; pí.
Kosková Kat., 10 h., p.Jindra J., 10 b; p. Dětender,
správec v Tořově, 3 K Za všechny milodary srdečné
-díky vsdává a o další podpory prosí Ferd. Hanousek,
-děkan v Třebechovicích. (Pokračování.)

Úmrtí. Ve středu dne 6. června t. r. zemřel
dp. Jan Rotter, farář ve Zleté Olešné a Trutnova.
Mrtvola jeho bude v sobota dne 8. t. m. o 7. bod.
ráno vykropena a po zádušních elnžbách Božích ve

"Zlaté Olešné přerezena do rodiště zesnulého, Žacléře,
kdeš o 10 hod, bude pohřbena. Účastníci pohřbu
dostaví se do Žacléře.

Insertní agenda. „Osvětalidu“ ujímá se

nulém čísle napsali, kterak enad ze samé šlechotnosti
se za katolický obraz — astyděli. — „Osvětě“ jest
to ovšemvhodnoupříležitostí,k sískání insertů!
Noboť „ani kůře darmo nehrabe“ — a toho eo p.
Hajnjistě drší!

Z Kyšperecké Občanské besedy.
V pondělí svatodušní k nám zavítala s Praby virtu

-oska na barfa slečna Aneška Falladová a svoji
-v pravdě mistrovskou hrou jekož i svým skromným,
dětinně milým zjevem vděčné posluchače okouzlila.

„Jiš pověst o nevšední umělkyni této přivábila z
okolí mnoho uměnímilovných účastofků. Králov

-eký nástroj v rakou tak schopných zaujme lidakou
tklivou duši úplně, tu jemo pozorovali, když slečna
svůj koncert „Fantasif na Prodanou nevčetn“ ukon

„čila, ta po boařlivém potlesku, kolikeronázobném vy
volání umělkyně, se nikde z místa nehýbal, ač přec

bylo |všem známo, de již program je pyčernán. Podobně jeme obdivovali neobyčejně dokonalé výkony
p. ředitele A. Jeřábka « Kostelce n. O., který nám
několik pieg na violencello přednesl. Srdečně nás po
"bavil roztomilými písněmi p.K. Toman, úředník
-dráhy též z Kostelce. Nema! m díkem za vzácnou
ochotnost při doprovázení na pisno jsme zavázáni i
nade všecky obětavé pí. A. Saxlové s Kyšperka, která
ochotně veškeré doprovázení převzala. Nemůžeme

„jinak nešli projevítí dík ct. výboru obč. besedy, ženám tak bohatý stůl duševních požitků připravil a
jsme toho přesvědčení, še mnohé ostří poměrů zdejších

y se otupilo častějším takovýmto stykem občanatva
WKyšpereckého v zápasení o krásné a dobré.

Přítelem edpadlíka, dra. Au
"Smetany jest také známý spisovatel A. K. Viták, býv.
„odborný učitel v Poličce. V „Učitelských Novinách“
voveřejňuje dlouhý článek, v němž Smetanu velebí —
ovšem, jen hlavně proto, še byl odpadlíkem. Podivno,
de pan Viták ne stará léta má o náboženství zcela

„jiný pojem neš dříve, kdy ještě redigoval „Jitřenku.“
„Jeho články bývaly všdy provanoty duchem nábožen
-ským a byť i někdy to husitetví u něho ae jevilo,
„pak to bývalo jen okamžité vzplanutí aneb snaha,
poměrům, v nichž ao nalézal vyhověti. Pan Viták ei
„může vzpomenout že kněší katol. často ce jej saatali
—e ještě v době, kdy byl vládními paragrafy pro

-své vlastenectví kratě stíhán, byli to jenom kněží,
kteří mu přátelství neodepřeli.—A oyní— ten samý

p Viták zjevně vystupuje s článkem katolíkům roz(hodně nepřátelským. Toť tedy také vděkl

O „Školském Obzerm“ nám píšejeden
učitel z venkova: „Ač nenáležím spolku kat, učitelů

38 nejsem roshodně stranníkem, mnelm přecedoznati,
„že pusté štvaní a surové útoky „okolského Obsora“

o ny celého stavu učitelského.K čemujest-vlastně „Skoluký Obzor“? Pan Hofrychtr, který ani
"tolik způsobilosti neměl aby své učitelské místo mohl
„sastávat, nyní poučuje učitelstvo. A jak! Snad si my
alí, še jedinným cílem učitelstva jest zlehčovati kněze,
„podrývati katol. náboženství a tím indirektně nepo
máhat: židům?“ — Projev tento nepotřebuje poznámek.

Otrava. V pondělí zemřel v Hradci Králové
"kamnář Ant. Bohdanecký sa příznaků otravy.

Belmická schůze. Ve Velké Losenici
v okresu Přibyslavekém byla v pondělí svatodušní

veřejná schůze lidu, spojená s výroční valnouhro
mádon okr. hosp. spolku pro okres Přibyslavský, Rol
nici přišli s vesnic až dvě hodiny vzdálených. Byli
přítemní dp. duchovní katoličtí a ovarg. farář ze
Sázavy, četní učitelé, také aš s Přibyslavi velký po
Šet rololctve, Pan předseda spolku vip. Vinkler za
béjil sobůzi, načež po jednateleké zprávě uděleno
slovo p. faráři Vlčkovi s Nové Vol u Chotěboře.
Řečník rozvinni celon národohospodářskou —otázka

stina

temědělskou a vytkl, čeho rolnictvo musíse domáhat
určitou zákonnou formalací selského prára a čebo
dorel Ite svépomocnou organisaci, která má čeliti
velkoobchodu, velkotržbě a vláda donatit, aby 00
sřetelem na rolnictro uzavírale obchodní smlouvy a
utanovila vhodná cle s obilí a « předmětů zeměděl=
ských vůbec. Na základě skošeností a statistiky do
rodil řečník že združení musí býti obligatorné, jožto
svoboda indiriduslcá nemá míste, kde s0 jedná 0
tájem celého stavu. Po řeči oastala čilá výměna ná
zorů. Debaty zúčastníl se vip. Vinkler, p. učitel
2 Přibyslavi, pan pokladník bosp. sáložny Pleva, p.
starosta z Velké Losenice a přítomoý žid Filip, jenš
jiá průběhem řeči nespokojenost projevoval zejmena
co se obilních skladišť týkalo. Úsliné oposice byla
vedena proti kmenovým statkům. Řečeno, že to bylo
zařízení staré, še na dnešní poměry 56 nehodí, ješto
by zavádělo otroctví a mnoho jiného. Dp. Vlček
předem rozebral pojem svobody a vytkl že svoboda
v zemědělství jest heslo velmi nebezpečné. Mnohé
besla devatenáctého století již se vynecbala a musí se
též odhodit a samezit svoboda naprosté dělitelnosti
selských usedlostí, Každý zákon jest obmezením
jednotlivce a naprosté srobody není nikde. Naopak,
kdyby ponechána byla svoboda 0 zacházení půdou,
utvoří se star otrocký, Uzná-lí ee avoboda neobme
tené dispovice půdou může nastati doba, kdy půda
ee všemi plody stane se výhradně vlastniotvím privi
legovaných rodin. Rodiny nové s dalšího nabývání
vlastnictví nemovitého byly by na vědy vyloučeny.
Nemobly by se Jinak odiviti, leč ve elušbáchrodin
starých, čímš nastává vláda kastovní a na drubé
straně otroctví žádnou půdu nomajících. Za tou pří
čínou třeba atvořit kmenové statky, aby tak zakotven
byl střední solský majetek a aby bráněno bylo
stálému rosdrobování, Na to řečník vyvrátil vývody
žida Filipa. Obchod obilní mosí rolnictvo dostat do
uvých rukou, to jest potřeba, která se nodá zadržoti,
byť různí dobrodinečkové dražetvy obilními rol

obilí, než drašstvo ve Žďáře? Učínil tak snad jednou,
ale stále by to nevydržel, protože s prodělkem žádný
žid neobchoduje. Na konec echůze bylo usueseno, to
okresní hosp. spolok Přibyslavaký zašle poticí zum
skómu výbora, aby zřízen byl zemský ústav pojišťo
vací a aby organisace rolnictva provedená byla zá
konem. Schůze byla vysokého momentu výobovného a
vzdělanostního, ježto mnohé věci rolnictva s0 vyje
snily a dány pokyuy, kterak ve svých poměrech ta
kticky mají sl zemědělci počínatí.

Z Opočna. Dne 38. května £. r. vykonáno
bylo na Opočně jednodenní cyrillské cvičení, které po
řádaly dvě jednoty cyriliské společně a to: diócesní
Králové-Hradecká s farní Opočenská. Obějednoty vy
naspašily se ze všech nil, aby zdar a úspěch cvičení
toho byl dokonalý, což se jim i šťastně podařilo. Cvi
čení započalo o 9. hod. ráno slavnými službami Ho
žími, při nichž jednota Opočenská řízením místního
řiditele chora p. Lud. Taichmana krásně zazpívala měí
od Skuberského ko cti sv. Václava, proměnlivé části
mešní a Pango lingua provedl chorálně sbor pp. bo
hoslovců z HradceKrálové. Na to přednesla místní
jednota písně rorátní, upravené od Lehnera a jiné
sbory dle programn. Z ohráma Páně odešli účastníci
do dvorany hotelu „Holab“, kdež se jim dostalo slav
ného uvítání od městské rady Opočenskéústy starosty
města p. Wolfa Ad. Ihned potom přednášel předseda
diec. jednoty p. prof. dr. Jos. Mrátíko thematě: „V čem
záleší reforma círk. hudby“; přednáška ta byla velice
poučná i poutavá, zvláště když pan řečník spůsobem
rosmarným líčil různé nešvary, které se místy ne
chorech trpí. Po této přednášce provedl s účastníky
praktické ovičení v chorálu i v polyfonii p. Dobroslav
Orel, docent círk. spěva na theol. ústava v Hradci
Králové, předeslav krátce a srosumitelné základní pra
vidle zpěvu chorálního. — Odpoledne o 4. hod. byla
pobožnost v děk. chrámu Páně, při níž pp. bohoslovci
řízením p. D. Orla přednesli » dokonalým pochopením
různé skladby církovní jedno — i vícehlasé, mezi nimiž
zvláště skladby od Perosiho, Palestriny, Jos. Rennera
ml., Witta a j. Celó ovičení skončeno spívanými li
taniemi k Božímu Srdci Páně a požehnáním. — Účast
níků bylo bojně přes 180, většinou odborníků, a to
s míst i vzdálených — ku př.z Chradimi, z Dašic,
Chocně, Borohrádku, Nov. Měste,Náchoda, Hronova,
Police, Machova, Vel. Jesenice, ze Skuhrova a skoro
ze všech okolních obcí opočenských — a ti všichni

jak krásnými zpěvy, tak i přednáškami se poačitšea nělechtile pobaviváe ve snahách cyrillských ještě
více utrrzení byli. — Jest si jen ještě přáti, aby účast
níci myšlénce cyrillskó vědy a neúnavně oddáni sů
stali a aby myšlénka ta pronikla i tam, kde dosud
buď = neznalosti, neb nedbalosti, nebo zloby porozu
mění nedošle.

Z Gruaty u KntnóHorydocházínás správa,
de v této nově sřízené a skrovné farnosti uvítán byl
nejd. p. biskup ne své visitační cestě srdečně a mile
jako otec a pastýř přicházející mesi lid svůj. Bylo
sřejmo, že všechen lid srdečně váží si tak vzácné ná

větěvy lím více, je není pamětníka, aby noha biskopova byla k 3 překročila práh kustela zdejšího,
jenž byl do poslední doby flialním a věru dosti opu
štěným. Podobně i při rozloučení bylo znáti dojem
ným způsobem tato náladu v mysli všeho lidu, kdyš
naposled obstoupil pastýře svého podobně jako děti
obstupojí odcházejících otce. Pozorovali jeme, že nejd.
p. biskap byl dojat srdečným uvítáním a všemi pro
jevy lásky a soudíme, čo i nám chtél projeviti svou
upřímnou lásku e potěšení, neboť v kázaní svém uči
nil smínku o tom, že by mu působilo radost, kdyby
se dočkal brzy nového kostela zdejšího a mohl jej
rám posvětiti. Doufáme v P. Boha a budeme Ho pro
niti se to, aby dal nejd. p. biskapovií i nám všem
dočkati se radosti této.

Ze Svratky (n Hlinska.)Od 35.—30.května
konána ve farnosti Svratecké, péčí vdp, administrator

J. Kostkana obnova ar. mizsie, jež loni musela býti
odlošena. Obnova sv. miseje konali sde duchovní sy
nové ov. Alfonse P. Bernardin Čaka s P. Jos. Janda.
V době, kdy v samé sněmovně stal se neslýchaný
útok na zakladatele řádu Redemptoristů a jeho vě
decké apisy nábošenské, náleší zajisté tím větší dík
a uznání Otcům tohoto řáda za jejich nesištnou
a úmornou práci. Toto uznání nalezli vdpp. misnio
náři v přehojném účastenství osadníků farmích jak

pm kázáních,tak v přijetíav.svátostí.1600 věřících sa ten krátký čas vykonali svojí
katolickou povinnost přistoupivše k sv. spovědi a
k sv. přijímání. A co potěšitelného právě při takovéto

Hlešitonti vychází na jevo, jest to, še ve Svratecké
arnosti není onoho sobeckého kastovnictví, na jaké

si naříkojí jiná města. Intelligence až na malé vý
jimky, předchásí dobrým příkladem, tím roste její
vážnost u lida, s duch vzájemnosti se utvrsuje. Pokud
budou svratečtí vášiti si svého náboženství, budou
svorni. Humbak lžihusitů, při němž jednotlivci chtějí
sebe oslaviti, zde půdy uenalezne.

Z Hameniček (u Hlinske.) Letošní pouť

Nejev. Trojice Boší byla sdo vzácným způsobemoslarena. Natento den podnikli sem totiž jubilejní
průvod katolíci z farnosti Rannské se svými vdpp.
duchovními, počtem jistě aspoň 1000 poutníků. Zají
mavým, ač jiš ničím novým jest, že nekatolíci tako
véto duchovní radosti katelíkům nepřejí, čehož dů
kazem bylo roztrušování lživých správ, jakoby v Ka
meničkách byly rozšířeny nemoci, pro něž průvod
bude překažen. V Kameničkách byla zároveň 2 ká
zaní, jedno v chrámu P. a jedno na hřbitově, poně
vadš chrám P. Nejev. Trojice nemohl ani polovici
účastníků pojmouti. Při zpívané na to měj sv. do
mácímu dp. faráři jiní kněší přislahovali, a chor
znamenitě ae osvědčil. Byli jeme opravdu nadšení a
posilnění ve víře vším tim, co jeme viděli, slyšeli a
pocítili v této malé farní osadě. Na hřbitově psal si
někdo poznámky z řeči kazatelovy. Ostatní lid vycítil
v něm nějakého přítele židů a nebo helvetů, jeně
snad přišel na špehy. Pravilo se, če je to nějaký 80
cislista. Posluchači dali pisateli na jevo svon nelibost,
a špehýř se vzdálil. Napadlo nás: zdali pak vysílejí
s redakce „Časn“, „Práva lidu“ a podob.listů čpehy
také doprotestantských neb židovských modliteben*

Různé zprávy,
© stavu české politiky promluviltaké

staročeský předák, dr. Matuš v Českém klubu. Pou
kázal na Mladočechy, kteří dnes vlastně jsou na té
samé dráze jako drahdy Staročeši byli; co ee toho
s mladočeské strany naslibovalo ale výsledky byly
nepatrné. Řeč končila napomenutím, ab ychom svorně
čelili nebezpečí, ješ národu hrozí a to především tím
že avěřovati chceme nejvážnější zájmy národa v říši,
zemi, v okresích a obcích mužům čestný m, nezištným,
schopným práce a pokroku milovným.

Novou symagogu dali vystavěti dědicové
Richarda Wagnera v Mnichově — a sice z toho dů
vodu, že prý židé jsou největšími přátely oper Wa
gnerových. <

„Pryč od Ríma“. Ve Vídniv Pratera bude
prý na podzim veliká slavnost, kterou uspořádají pů
vodcové hnutí „Pryč od Říma“. Bude to prý alsvnost
„protestantského vítězství“ k níž se sejde
mnoho těch, kteří od katol. církve odpadli. — Jestli
k tomu dojde, to budou mít Vídeňáci příležitost vidět
dosti těch padanek, kterými se všeněmci honosí, Lidé,
kteří na úkor své cti a svého charakteru za jidášeký
peníz přistoupili k protestantství sejdou se, aby vyko
nali první „slavný“ ukntek ve prospěch nového vy
znání — totiž aby se napojili řísným švechatekým.
Při té slavnostní náladě snad p. Schůnerer také pou
káše na své dva domy ve Vídni — v nichž bydlí
samé prostitutky. Ty přecena jeho pokyn také při
stoupily k protestantství — a za to platímenší nájem.
V době protestantské, všeněmecké slavnosti jistá udě
lají dobrý kšeft.

Na židovské gymnasium v Liptovekém
Sr. Mikaláši povolila vluda 60.000 K. Jakýsi žid
Hers dal 500.000 K. Nyní pak se konala sbírka
v Ubrách, která až dosnd vynosla přes 790.000 K.
Mosi dárci jeon také katoličtí velkostatkáři. Tak se
upevňuje vláda židovatva v Uhrách, — co zatím 3%
miliony Slováků nemá ani těch nejnutnějších škol!

Rabín etaviteleme. Zidovskému| rabínu
Rohstynovi ve Zloczově v Haliči zadána byla právě
atavba jiš třetích kasáren. Rabín počítá ni už nyní
29 procantový rabach. Šťastná Halič|

Na reklamních lstech cickuBarnam
a Bailey čteme: 1000 pánů, dam, koníl

Samovraždy. „Vzájemnost“píše: Vlády a
hrůsou pozorují vzrůst samovražd. Jaká jejich příčina?
Jak jejich vlnobití utišit? O těchto otázkách skoro
najednou rozepsaly 66 úředniché osoby v Americe (U.
Arreguine), vé Španělsku (J. Garciay Ramero de Te
jada), ve Francii (Proal), v Italii Federici, který adává
několik prostředků, jimiž zameziti možno hrozný po
čet sebovražd. Jsou to prostředky známé a staré. Ale
rádi je.saova slyšíme z úst úřednických. Proatředky
věsobecné: těsné vpojiti vyučování s náboženstvím;
starati se o to, aby nebylo ve státě individaí bez ur
čitého postavení; zameziti rozvod manželů, kterým se
rozežírá mravní hniloba a ničí pořádná výchova dětí.
(Na mnohém rozvodu má mnohdy více podílu špatne
okolí, nežli strany súčastněné,) Mezi prostředky svlášt
ními proti samovraždám uvádí opisovatel: trest za

odaěcování k vraádě tiskem; zákaz uveřejňovati kdé
Jekou samovreždu (takový pokyn by neškodil dáti Ná
rodaf Politice'; zákládati anukromé spolky na podpo
rování chudých a nešťastných; vyPrati odměnu tém,
kdož jakýrakoli způsobem pracají 0 Samog:nÍ samo
vražd atd.

Na budově hlavního berního úřaduve Vídní
vyskytli se ráno, dne 2. t. m. tabulky na nichž v če



ské, německé, maďarské a polské řeči stálo: „C. k.
rakouský karabáč,“ Tabulky ty byly ihned policií od
straněny.

Odmítnutá ochota. Vídeňštíhercizdvor
ního divadls projevili milostivě sahráti sí
v letě v Krakově a vo Lvově, Poláci však jejich na
bídku nepřijali.

Nevé kostely. Americký„Národ“ oznamuje
v čísle 102. stavbu nových katol. svatyní v Americe.
Y poslední době se postavilo přes šedesát kostelů,
které vesměs jsou budovami nádhernými, V Chicagu
za jedinný den bylo svého času sebráno 300.000
dolarů| Jak dloubu by se u nás dalo sbírati, než by
obnos ten byl sebrán

O měsící červmu praví lidovápranostika:
Kdyš je červen studený — sedlák krčí rameny, ne
třeba o dešť proviti — přijde, jak budou kositi. Červ
nové včel rojení — nestojí sa zvonění, aneb: který
roj se v máji rojí, sa plný vůz sena stojí; červnové
vyrojení nestojí za zvonění. Panají-li v Červnu severní
větrové, zdaří so šito. Byl-li stodený a mokrý červen,
bývá pak celý rok již skašen. Červennení mláďatům
domácí drůbeže přízniv; co se v června vylíbne, vůe
pohyne. Jeatli v májí neprší, tehdy to červen převrší.
Jecu-li pěkná sena, jsou pěkné žně, Cerven-li více
suchý než mokrý panaje, dobrým vínem naše sady
naplňuje. Mnoho ryb — málo erna. Dlouhý den —
krátká nit. Jeli červen mírný, bude prosineo téš
mírný. Vlhký a teplý červen obohacuje rolníka. Hfí
má-li v červnu, bode žeň bohatá.

„temní benední“. Pod tímto názvem vy

chází v Brně nový, obráskový časopis, kterýoprav asasluhuje pověimautí, Ač máme více podobných pod
niků vČechách, přec, co se rozmanitosti a zajímavosti
týče, tu „Čtení besední“ zaujímá první místo. Poučné
články střídají 6e s vybranými povídkami, humore
akami, atd. Zvláště zajímavé jsou črty hospodářské.
Vše jest psáno takovým slohem, jaký ae nejlépe hodí
pro všechny vratvy lidové, coš u mnobých podniků
toho drahu obyčejně neshledáváme. — Půlletnípřed
plstné obnáší 1 K 60 h.

Ohraňme starožitnosti a vzácnostive
škeré, neprodávejme je různým cizáckým agentům,
darajme neb prodejme je našim massím. Podobně při
vykopávkách a nálezích buďme opatrní a šádný
předmět ať dělníci nerozbijon, nýbrž savolejí učitele
a oznámí nález muzeím,

Wolf v paneptikum. Z Kónigaberkuze
nám oznamuje: Je zde právě jeden kouzelník, který
také ukazoje „tří nejslavnější muže světa“
Šli jeme se také podívat kdo jsouto ti „nejslevnější“
— dali jeme 6 feniků a spatřili jsme voskové figury:
Wolf, Bismark a — Hugo Scbeak.

Mobamedánů jest na celé zeměkouli
197,000.000, což činí více než 14 procent veškerého
obyvatelstva.

Zvláštní ústav aříditi míní Dr. Freiman
v Marbarku a sice pro horkokrevné lidi, kteří se ne
dovedou opanovati. — Takový ústav by měl jistě i
v Čechách dosti klientů.KS

Zprávy hospodářské.

. , Proti úplavici emkrové, chorobynad
jiné zhoubné a bolestné, doporučaje se za lé
čivo odvar z listů borůvkových či thé bo
růvkové. Listy sbírají se za tím účelem před
uzráním bobulí, a třeba dvě přehrštle na
dva litry vody, z nichž se odpařením docílí
jeden litr odvaru. Denně užívá gelitr odvaru,
8 sice půlz rána a půl k večeru asi po 4
neděle. Ž jídelního lístku se vymítí všechna
jídla Škrobovitá a moučnatá.

Pozor ma housenky! Housenkymohou
spůsobiti při dotknutí nejen vyrážku na lidské
kůži, nýbrž že se i sliznice, zvláště spojivka
na očích, přijde-li v styk s chloupky housen
čími, může zanititi. Ba dostanou-li se jemné
chloupky housenčí do ústrojí dýchacího, mo
hou zaviniti a dost nebezpečné nemoci.

Studená voda způsobuje koním ne
bezpečnou koliku, zvláště jsou-li uhřáti. Za
nápoj se hodí voda nejméně 8—9 R. teplá.
Pozor na to zvláště v létě, kdy napájení
ze etudeného pramene mnohdy zkazí 
lepší koně. P nohdy zkazí nej

První pomoc při otravě. Dokudlékař
není na místě, třeba otrávenému poskytnouti
pomoci, neboť záchrana z pravidla závisí od

toho, chle-li jed z těla se odetraní a než
lékař dojde, bývá z pravidla pozdě, aneb
aspoň stav nemocného se svévolně zhorší
povážlivě. Za léčivo čili protijed 6e doporu
čaje sůl a hořčice. Vezme se plná lžice ká
vová obyčejné soly kochyňské, půl lšice hořčice,
obé 86 vsype do sklenice teplé vody nebo
studené, rychle se lék rozmíchá u vypije. Lék
způsobí okamžité prudké vrhnatí, čímž žalu
dek se vyprázdní a zbaví jedovatiny. Na to
churavý vypije bílek v silné černé kávě,
čímž ničí se účinky mnohých jedů.

. Utržené květiny delší dobu svěžíucho
vati je velmi těžko. Kytice, v níž je rezeda,
brzo hnijia ani hřebík, který někde do vody
dávají, hnilobě té nezabrání. Hnije-li stonek,
zhyne ovšem přirozeně i květ, Doporučuje se
tadíž do vody pro utržené květiny určené
dáti špetka chilského ledku, což se každého

dne, kdy vodu měníme, opakoveti musí. Tím
způsobem podaří se nám i 14 dní květiny
ověží a čerstvé udržeti. .

58ča"
"Tržní zprávy.

V Aradoi Králové, dne 1. června 1901. 1 hl.
pšenice K 13'20—1300 šito K 13 85—12'80, ječmena
K 920—1000 ovesK 5.60—6-30,jprosoK 940—10*40
vikre K 11-90—1200, hrachu K 17-50—31'00, jáhly K
18-00 krop K 16'00—4000, bramborá K 180—380,
jstelového semínka červeného K 00'00—00"00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K00:00—00'00, máku K 99-90
olejky K 00:00—00-00, Iněného semene K 17-00—91:00
100 kg. žitných otrab K 13-00, pšenič. otrub K 1160,
1 kg. másla K 2-40—1260, 1 bg. sádla vepřového K
1*60—1-76, tvarohu k 0-92—0*40, 1 vejoe 5 h. Jedna
kopa okurek K 0*00—0'00, jeden hekt. cibule K 7-60
jedna kopa drobné zeleniny K 0-60—9'00.

Literatura.
„Náš Domov“, oblíbený a nejlacinější český

obráskový čtrnáctidenník zábavně-pončný pro lid, na
nějž lze se kdykoliv předplatiti na adresu: „Náš Do
mov“ v Olomouci, Laudonova ulice, čís. 18. Předplácí
se poloročně jen 3 K 40 b., celoročně 4 K 60 hia
pošton. — Právě vydán ročníku X. sešit 10.

Henryk Sienkiewicz: Listy z cest. Díla II. av.
2. („Našich knih“ ev. VIII). Nákladem Hejdy dTočka
v Praze. Str. 80. Cena 72. Poslední svaseček pozoru
bodného cestopisného díla Sienkiewiczova posílá nám
jedna z nejčilejších pražských firem. Touto částí čtvrtou
jsou dokončeny črty a skizzy americké, které v cesto
pisných pokusech slavného polského romanciera zna
menají nejlepší, nejzdařilejší partii.

He. L. L. Tolstoj: Chopinovo preludium. Z ra
štiny přeložil K. Štěpánek. „Našich knih“ev. IX. Ná
kladem Hejdy 4 Tučka. Cena 70 h.

Dr. V. Walter: Manželství a jeho vliv za
přítomné a budoucí pokolení. Zdravotní úvaha.
„Bibliotéky lékařských spisů pulárních“ svaz. III.
Redaktor Dr. D. Panýrek.) Nákladem Hojdy 4 Tačka.

Stran 112. Cena 1 K 10 h.
Spory s čeledí jeou na venkově zjevem nooby

čejně častým. Pátráme-li po původu jich, tu shledá
váme, že ve většině případů vznikají z neznalosti čo
ledního řádu. Právě nyní vyšla knížka, která dojista
svým obsahem a praktickým seřaděním zamezí na
mnoze nenrovnanost čeledních poměrů. Jest to „Čelední
řád“, systematický výklad českého a moravského čo
ledního řádu opatřený příklady nálezů ve sporech če
ledních, napsal Josef Čadek, c. k. soudní adjunkt ve
Vodňanech. Vyšlo v Písku nákladem Theodora Ko
peckého, knihkupce, cena 70 h, poštou80 h, za kte
rouž částku předem zaslanou dodá apis kterékoli knih
kupectrí nebo uvedený nakladatel. —

Besedy lida“, laciný prostonárodní obráskový
týdenník.Bed, Eg. Mužík.NakladatelJ. Otto v Prase.
Vyšlo číslo 32. s četnými zajímavými obrazy.

© sv. Mikuláší v legendě a lidových po
věstech a zvycích. Sestavil Jan Michal Drorecký.
Vyšlo u p. Kotrby v Praze. Stran 240, cena 65 kr.
Nákladem vlastním. Spisovatel zavděčí se apiskem
tímto české veřejnosti. Jednáť o nejoblíbenějším alo
vanském avětci a o pěkných zvycích o svátku jeho.
Jest to obsažen kousek národního života alovanského.
Paán jest av. Mikoláš slobem popalárním i poutavým.
Doporučujeme jej přízní českého obecenstva nejen
pro literární ceuu jeho, nýbrž i vzhledem k dobro
Činnému účelu, proč byl vydán. Přejeť si spisovatel
věnovati čistý výnos gymnaslalní Matici Zábřežské,
jíš třeba ze všech podniků vlasteneckých nejvíce pod
pory. Objednati Izo spisek o Mikuláši v každém
českém knihoskladu.

Český jinoch. Časopis prodospělejší mládež
čĎeskoslovanskou. Red. prof. Václav Můller. Ročník
VL Číslo 9. Tiskem a nákladem Cyrillo-Methodějské
knjhtiskárny (V. Kotrba) v Praze. Mimo četné obrazy
v textu je tu příloha: pečlivě provedená zinkografie
Vlaského dvora v Kutné Hoře, starobylé památky
stavitelského umění. Mezi obsshem slovesným, v němš
jsou články cestopisné, přírodopisné, povídky, atd.,
zvláště zajímá popis posvátného Velehradu.Doporuču
jeme po nejvřeleji. Roční předplatné 1 K.

P. B. Duhr Bájky o Jesuitech. Autor. a do
Iněné“vydání. Sešit 4. a 6. Cena 1 Koruna. (Vzděl.
nihovna katol. avaz. XX.) Nákl. Cyr.-Meth. knibt. a

nakl. V. Kotrba v Prase. Dnes, kdy řádové katoličtí
stávají se opět předmětem vášnivých útoků, hlavně
vzemích románských, jistě poskytne kniha tato hojné
látky ku posnání působnosti jednoho = nejrázovitějších

a zároveň nejsáslušnějších řádů katolických, totiž Tovaryšstva Jožíšova. Přivítelijsme s radostí vydání
díla tohoto a dnes, kdy máme před sebou pět sešitů,

každý jistě uzná co zajímavé a potřebné E je tanasbromášděno. Nechtějíce opakovati, co o d vějších

sešitech řečeno, připomínáme, če vPosledním dvousešitě ukončena jest stať vyvracející bájku,že Jesnité
byli původcové války třicetileté, stať která se dotýků
značně také naší vlasti.

m—

Zrnka pravdy.
Naděje jest to poslední, co s člověkem umírá

* .
+

Nejjistější ta sázka,kt sa
chtěl,ale aootinií zka, kteroujsi učiniti

Jak mnohému příteli v bídě postavenému se
ochotně dovolaje, aby si pomohl sám.

Žerty a vtipy.
Vysloužilý voják vypravuje © svých hrdinských

činech v bitvě: Bylo vám to strašné. Naše setnina le
dela v houštině v záloze. Každých pět minut svolal
náš setník: "Děti nyní přijde řada na nás|“ a tu jemo
vědy udělali notný doušek z čutory a připravovali
jsme se k smrti. Totrvalo od rána až do večera. Tu

nečněpříklusnl pobočaík a prolal, de jeme svítězili“..
*

Známý židovský lichvář najímel ai fiakra“
Tento ale nechtěl jet, a kdyš se lichrář tázsal, proč,

ravil: „Hleďte, pane, jedu-li a vámi, ibned křičí
idé: Vizte, vistel Tu jede ten darebák, ten sloděj!

A já pak nevím, týká-li se to mne.

» %

Soudce: Krad! jste již jedenkráte?

Obžalovaný: Jen jedenkráte, ilost nene — jenjedenkráte a sice ukradl jeem naší hrnek

podmání — ale litoval jsem toho pak náramně, ne£ mně bylo po něm hrozně ale.

Listárna rodakoe.

Jaroměř. V příštím číslo!

Hera Kutné. Plešitostněpoužijeme.Sziget. Přijde brzy na řadu.— Za laskavost
srdečné díky. Těšíme se na slíbené!

Dp. K. Jen brzy! Snad máš nyní trochu volno.
Pozdrav!

(Zasláno.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nop. v Hradol Králové
bude

ve středu, dno 12. června1901, ©2. hod.odpol.
v dieoňsním spolkovém domě „Adaibartinu“, JiHková tří

de 6.300 L v Hradci Králové.

Dr.František Beyl, Dr.Jam Soukup,
jednatel. předseda.

DÍVČÍ paddag 00110
císaře a krále Frantióka Jogefa L

o .v Chrudimi.
Ústav se skládá ze čtyř ročníků, přípravné tříd

a cvičné školy, jest tudíž přijetí každého roku možně.
Do přípravné třídy přijímají se dívky, které vy

chodily měšťanskou školu s dobrým prospěchem a do
sáhly 14. roku svého stáří.

Do L. ročníku přijímají se předam žákyněs pří
pravné třídy, které za způsobilé uznány byly.

O přijetí díkyň jiných, které se na začátku
školního roku do I. ročníku přihlásí e zákonné stáří

45 roků mají, rozhodne přijímací zkouška.Z apřijímací zkoušky konají se ve dnech po 10. zátí.Při
zápise jest se kandidátce vykázati křestním listem,

ledním vysvědčením školním, vysvědčením o tě
esné způsobilosti, vydaným od lékaře státním nebo

seměpanským úřadem ustsnoveného, výkresy, kraso
pisnými sešity, račními pracemi a po případě vysvěd
Ččenímo mravní zschovalosti od farního a obecního
úřadu. Tohoto posledního vysvědčení netřeba však
těm, které ještě téhož šk. roku, kdy o přijetí do ústavu
so ucházejí, školu navštěvovaly.

Dívky, nemající měšťanské Skoly, mohou navětě
vovati pokračovací kura v ústavě Slatiňanském (u Chru

dimi) s takto nabýti spůsobilosti ku přijetí do přípravky.
Při ústavě zřízen jest internát pro dívky nema

feí rodičů v Chrudimi.

Obchodní škola.
Při ústavě jest obchodní škola, aby se v ní

dosry obchodníků, továrníků a vůbec všechny, které
se stavu obchodnímu věnovati chtějí, nejen odborně
(v účetnictví, vedení knih, pracích komptoirních).
k zastání rodičův a příbuzných vadělaly, ale i dle
zásad mravních a vychovatalských ee ušlechtily, tax
eby vyspěly v řádné šenské porahy (příštích man
želek a matek.)

Do obchodní školy přijímají se dívky, které do

sáhly 14. roku věku svého a vyehodiy měšťanskouanebo jinou obecnou školu s dobrým prospěchem.
Žákyním bydliti jest v internátě při ústavě zřízeném.ŮŮ OOdžzůzOŮůnL

Křesíná listy
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabizi

Biskupské. knihtiskárna,



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

Amělé suby
podle nejnovějšího amerického spůsobu vy
rábím a konám veškeré práce v obor ten

rem. hodinky
s rabín. kotvou, e dvojitou ko
rekcí, chod přesný, elegantní
fagony, z jemného niklu zl. 8.80

s oxid. ocele sl. 9©—, s jemného stříbra a vnitřním"
stříbr. pláštěm sl. 12.60. Ceny vzhledem ku precis
nímu provedení levné, pevné, za hotové neb na do
bírka. Záruka 2. roky. Žák. chráněné.

Otakar Šťastný,
hodinář c. k. stát. drah v Praze, a Prašné brány.

XOXOXOXOXIOXOXOXO%

boletých zkušeností,rače za nejlepší obslahu.
Zaručuje ceny nejlevnější a poroučeje se do
vzácné přízně ctěného obecenstva. snamenám
se v hluboké úctě oddaný

Josef Čáslavský,
subní tec

Palackého třída č. 77. v Hradci Král.

Dělníka ©
, Slavný tronálním úřadům a

na výrobu cementového zboží zruč- Š velecěnéna:dázkovenstoudoporučujise Š
ného a pořádnéhopřijme bd ,, o v8. £adodícrím $Josef Karpišek “*——-—— S

v Poděbradech. © jakoukoliv technikoupřesně dle slohu. ©

Š Oprava starých obrazů, jakož 'Š
Sbírejte upotřebené x malovánínových,křídovýchcesta p. %

1 všech zemía různých| Oltáře k Bošímu Tělu na plátně ©

poštovní známky draběi 47nejedno 3z na dřevěmaluji v každémslohu.—V„ve prospěch chu

dých hochů, kteříse chtí věnovatstavakněžskému. s Plány a rospočty sdarma. 9
Za to každý dolane různé pěkné církevní pa- © Závod pro umělé a dekor. malířství ©
Ze Doany jakož1zlsplyadr| XE Ne
ez a at. dd.— OžŽ 1 :koványbuďtešnakancelář„Bethlehem“Bre-| J. St. Ottmar $

genu(Voruboro) 5 Ustí nad Orl. 5
TENCE XOXOXOXOXOXOX0X0X

Ignáce Neškudla syn E
A (protokolované firma) . a

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
A (bratr P, 3. Neškndiy, faráře vo Yýprachticiet) ©

je P. T. veledůstojn. duchovenstvu [f
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
| všech kostelních paramentů.

Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku :
se na pošádání franko zašlou. Ň

JAN VOREL
v Náchodě (královstel České).

Zboží bronzové a niklové. Novinky
= nepravého kovu v ohni zlacené.

Imitace napodobené pravých věci.

Brože, řetízky k bodinkám double pro pány a
dámy, náramky, jehly do kravat, náušnice, kno
fiíčky k náprsenkám, vroubené nepravými kameny
od pravých k nerozeznání. Zasílá se též na výběr.

3066663600600600
Veškeré práce z odboru maleb umě- ©

lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se dopornčnje specialní znalost
uprováděnímalování kostelů vrůz

oa případnýchslozích; malování sálů,lonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb fecadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

UNP"Práce a objednávky "B
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založená byla v Hradci *
Králové, můj zástupce

4

EEE byEPTA APEEE

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 kos

v Sychrově (Ďechy) založena roku 1868.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

„Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočtyse neúčtují.
: Provedeno ke 800 oltářů.

KNANNNNNRARNNNNNNNU .
% z Rudolf Tomášek, malíř
* Dekoračnímalířa pozlacovač * byt Hradci Král :em v ov

x A6| M 14 velkém náměstíč. 36 vedlebisk, residence.

š JAN BARTA, x A velkómnáměs | 0, residence.. v Rychnově z. En.

x Staré náměstíčle.79. x
: doporučujeseP.T.duchovenstvaapa- x M" NOVINKA. <a
| konánímZnen M| Slavným farním a patronátním
jit pro malby ohrámů a po ff ý : pa
* zlacováníoltářů * úřadům!
x s veškerýchpotřebkostelních. x Patentní čísláky ku hrobům a výstražné

Malby podoblzenv barvách i kroslo- x tabulky na hřbitovy jsou neobyčejně praktické
ných,dle zaslanýchmalých podobisen, $$ | a téměř nevyhnotelny; usnadňují okamžitý

2 za jichž správnéprovedeníse račí. * přehled a umožňují nejrychlejší vyhledáníOmmy00 najmárnějih. robů dle čísla. — Cenniky a vzorky zašle
x Plán ne malby kostelů vypracujína R | na požádání franko

ž pošbdáníve zšeh slorch ©přiole ž strojíra a slévárna železa1 kovů
RKNKNNNNXNNRNNNNNN| A. Votruba v Hořicích.

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. 1

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výbody.

Též ma splátky bez zvýšení cen!

Oltáře, kazatelny, a £. d.
nabízí

v

PřanšníJIL
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

MBÍot | Přomiet| Zonovit|

| The Premier |5
m„dell
A Coventry (Asl9 3

= © E.
F : ©
Da Cheba Vídeň VL 4

(Čechy). Windmůhlganse 38.

Zástapce pro Hradec Králové a okolí:

: František Vodehnal. „
E Yan koma“ je
MmÍko1e| Promieř| Netověí|

Kondiční kancelář

spolku číšníků v Hradci Králové a okol
Svatojánské náměstí v „Bosedé“

doporučuje P. T. pánům majitelům hotelů,
kaváren, vináren a restaurací zde 1 na
venkově řádný pomocný personál zejména:
vrchní číšníky, číšníky, sklepmistry, ku
chaře, kuchařky, kasírky, učně atd. a ručí

za nejpřesnější vyřízení všech dotazů.
Správní výbor.

OOO000000:00000000
Nejtarší výroba jemných

[omniekýchdtdat
desertek Karlovarských,

oplatek a mandlových věnečků
v jaostů nednetěné a v lepších kruzlch odlídené.

1 kg. velejemných sucharů . « zl. 120
1 kg. mandlových sucharů - . zl —90
1 kg. dobrých obyč. sucharů . zl. —60
1 kg. mandlových věnečků . . zl. 1-20
1 kg. obyčejných věnečků —.„ £l. —10
10 kusů trubiček máslových . zl. —50
10 kusů karlovarských oplatek zl. —5050kusůvaflevelké.. - « « zl.
50 desertek plněných . . . « zl

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářství v Lomnici n. P.

OOOOOOOO-OOOOGOGOOOGOG0
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v Hradci Králové.

Pro včelaře!
Královny za 5 K franko. Roje za
4 K franko. Za živé dodání se6 ručí,
Včelařský spolek Loučeň.———

pe- Právě vyšlo -W
č. 6. „Časových Úvah“

od MLZáruby

Vláda, židovskva,
Interpelace říšského poslance Dra. Hrubana

po úplné konfiskaci tohoto spisku.
Stran 30. Cena 8 hal.

Josef Štěpán,
ráved pozlacovačskýv Pardubicích

opravuje jakoš i nově staví

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

provedení a v cenách velmi levných.

Oyrové pravé Lososové pstruhy
těž donně marinované, dobře upravené, ve vaničkách
od 3 do 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasílá

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě.

Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v ové Pace(Krkonoše)
doporučuje ce ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

aně novík potřeb umění elrkovního;též Btorí

přízi K áleckou.emuma it bedlivé muj,TácÍ, u , '

bo „de a polychromaje. ose 4 pesdílnym da oš 1za řádnouprác cenách nejmír8 úcten veškerou

AntonínSucharda.

Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaile ď (r

(čestný kříž a zlatou medaili)
obdržela firma

I. U. G, Jos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce,> pýenka.koňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a na

bízí: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punje
a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.

Též v Borlímě obdrželafirmat r.
diplom zlaté medaille.

0

MUDr, L, Řehářek,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jungmanova třída. Široká ulice č.19

mezsanin.

OXXX

Ceny nejlevnější.

K jarnímu a letnímu období
doporučuje svůj obrovský sklad

nejmodernějších SOUKERNÝCHVÁLEK
na dll obleky a damskékostymy.

Zaručeně české výrobky lodenové
na obleky cestovní a pro užitek vůbec.

(MP>Welejemné látky na taláry. “i
Chvalněsnámáčistě vlněnálátka sa sl. 2:40 melr na lehké

klerikyakabátyjestopěžnaskladě.

: Barevná sukna
k účelům chrámovým.

Dodávky pro jednoty Sokolské a stejnokroje vůbec co
nejkulantněji a zboží našeho původu.

Sukna a látky kočárové a na kulečníky.
Speclelní sklad voskových plátem a Liaolenm.

Vše pouze zaručených jakosti, čerstvé moderní zboží a nikoliv
staré, neb na oko pracované bezcennéhadry.

Čeny povné avšak nejlevnější.

Vzorky se na požádání ihned zašlou.



čio| o zh | V Hradci Králové, dne 14. června 1901.

Rakouské „adlety“

Minnlý týden jsem omládl. Pojednou 80
vidím ve venkovském městečku „na rynko“
za lavicemi, z prken na stolice položených
utvořenými, a těmi, co zaplatili, obsazenými.
Sám stojím ve sboru nadějné mládeže mužské,
která každé chvíle byla hotova aprchnonti,
až se bude vybírat. To nebylo ovšem vždy
praktické. Lépe bylo růstat opodál, už bylo
vybráno, a pak se přiblížit. Tak mohl člověk
beze strachu, že přijde o čepici, aspoň kou

komedie, za to však mobl vidět, co největší
„vzbuzovalo obdiv. Pan „patron“, nyní by se
řeklo ředitel divadla, oznamoval, že se ku
konci představí „tuplovanáé adlety“. Prosím
vás, co to bylo? Tenkráte jsem tomu taky

řečtinu; tou jsem na to přišel. Athlét byl silák,
bojovník, který na podívanou porážel soupeře.
A proto se za mého dětství na ryncích našich
měst představovaly taky eiláci. Nejsilnější
komediant se postavil a roztáhl ruce jako
na kříž. A um ně se mu postavili jiní dva.
Unesl je, udržel. Byl to silák, athlét. Ale to
ještě nebyly ty „tuplované adlety“. Teprv,
kdyš na ty na rakon toho siláka stojící dva

(se ještě aspoň dva kluci postavili,jmenovalo
ee to dvojnásobné — tuplované adlety. Ale

na ty kluky nejvýš postavena byla holčička.

posýlala kol kolem „pusinky“. Ach! To je
krásné, to je krásné! Ten má síla, povídali
někteří. A to dítě na hoře! Chudinka, má

ajisté, ša byste se mnou taky omládli,

nulý týden. Dávaly se ve Vídni v říšské radě.
-Nebylo to ovšem „akorát“ tak, jako druhdy
na-rynku. Přednějsou tyto adlety pořádně za

A
"pak tím athletem, tím silákem bylo zcela

který to vše sám svou silou vzhůra držel,

"pistr Kórber. Kanály — no abych nelbal —
"národohospodářeké peněz a zisku se týkající

A skotečně. Na základě těch kanálů se pró
"vedly jakési rakouskí tuplované, ba snad

češi a Němci, a na nich Poláci a jiní. Všecko
bylo jako jeden živý obraz a nejvýš jakoby

„vzáří bengálu nade všecko to povýšen stál
an Kórber a posýlal všem sladké pusinky.

„Nejsladší poslal ovšem Němcům, an pravil, že
-proti Němcům vládnonti nebude. Obzvláště
sladkou dal pak Wolfovi, když ujistil, že
jeho odtrhování katolíků od Římanijak pře
kážeti nebude. Tu poslal na levo. Druhou —
už ne tak mnobo sladkou — poslal na pravo,
že ani proti jiným národůmvládnouti nebude.
(Němcům tedy, ač jsou v menšině, dvě, všem

„ostatním dohromady jednu, aťse o ní rozdělí.)
A třetí poslal do prostředka — katolíkům.

„Má prý církev sama ze sebe efly dost a ne

„bránil, a pak, že její správa je v dobrých rukou.
(O tahle pusinku měli se tedy rozděliti kato

„Nei vůbec e biskupy.) Ach! Toje krásné, to
je krásné. Ty mají sílu ty kanály! A ta du
činka nahoře! ©Chudáček má stále co dělat,
aby nespadla, a ještě posýlá všem pusinky!

Zajisté, zajisté je to krásné v tom Ra
kousku. Jenže mám strach, že ty adlety ne
jsou u konce. Stalo se totiž za mého mládí,
že se po tá kráse a po těch pusinkách té
chadinky tam nejvýše milí atblétové večer na
svém noclehu pohádali u seprali. A byla nová
krása.Ránocelíotrhaníajede:klnkspoškrá
baným — prý od té chudinky — obličejem

táhli z města dál, aby zase jinde představo“
vali své taplované adlety. Jednu stařenka
šla právě z kostela a zahubovala si slovy:
Pána Boha to nezná, je to živo jako ta němá
tvář, bodejť by se to meri sebou nežralo a
nepralo.

A jak to bude po těch rakouských
triplovaných adletách a těch pusinkách páně
Kórbrových? Kanály mají prý sjednocající
sílu a církev chrániti prý netřeba. Rád se na
tu sjednocující sílu podívám. Už nyní je vidět,
že 8e národové rakonští co nejdříve dostanou
zase do sobe. Národní a politická pranice
nastane co nejdříve. Vždyť Němci — totiž ti
výstřední — nejsou spokojeni již ani tím,
co si roku 1900 o letnicích poroučeli. A bode
to tí horší, jelikož na místo posinek národ
český, až Němci budou vzdorovat, jako oby
čejně dostane škráb přes tvář a to právě
z Vídně, odkad nyní ty pusinky vycházejí.
Střízlivý zajisté, loyální a slohem vždy uhla
zeným psaný denní list „Politik“ volá panu
Kórbrovi: Slov bylo dost; skutky masí ná
sledovati.

Jaké asi skutky čili vládní činy budou
následovat ? Po Praze kolovala právě ve dny
blížící se návštěvy Jeho Milosti Krále našeho
a Císaře rakouského znamenitá listina místo
drčitelstvím pražským vydaná, v které se
arcibiskup pražský nazývá německy: Primas
von Bóhmen a česky: primas český! Pro
místodržitelství pražské a jak patrno pro
Vídeň není žádného království českého více!
V katalogu arcidiecóse pražské nazývá se
arcibiskop: Regníi Bvhemiae Primas! Krá.
lovství českého primas!

Tak to je po těch adletách, ve dny, na
které se národ český tolik těšil, v kterých na
novo osvědčuje svou oddanost a loyálnost ku
vznešenému panovníku!! To jsou ty pusinky!
Ten dobrák český národ škrábnut je do tváře —
ve dny, v které se chtěl radovati! Proti ostat
ním národům se prý vládnouti nebude, a už
to ta máme. Budou k tomu nynější vůdcové
mladočeské politiky mlčeti? Budouli mlčeti,
dostaneme takových posinek více. Nebudonli
mlčeti, nastanou zade zajímavé rakouské adlety
podobné tém večerním po tom představení
v mém příkladě,

A to bude ta páně Kórbrova sjednocující
alla těch kanálů, rvačka na novol A co jest
hlavní její příčinou? Ona stařenka to nazna
čila slovy: Pána Boha to nezná. — V Rakousku

vadlnosti, zapomenut. Pan Kůrber vyhlásil na
novo Rakousko za stát beznáboženský, když
se neostýchal veřejně říci, že toho „Pryč od
Říma“ si vláda všímati nebude. Lev XIII. na
psal na sklonku roka 1900, že je státům za
potřebí Krista, že státy mají aspoň překáčky
— vlivu křesťanství na život národů bránící —
odstraňovati a že zase okřejou a novou silou
ožijí. Ale kde pak? Naší silou jsou kanály a

proto nevěřící pastoři ze říše — pastoři bezrista, ba již i bez Boha —ať si ta řádí. Jaká
to slepota! Poslední zbytky té
a v pravém křesťanství spočívající síly necháte
ni z říše vytloakati a ohcete míti pokoj a umír
nění vášní a spravedlnost a právo?

Nikdy! Nikdy! Nezačneli se vládnoati ve
Vídni rozhodně dlo zásad křesťanských, „adlet7“
— totiž ty večerní — budou ae provozovati
dále a ochuzení, zbídnělí národové navzájem
ee potírající budou představovati Rakousko,
jež bude povrhelem Evropy.

Co pak se týká národa českého zvláště,
proč pak by Vídeň pomýálela na křesťanskou
spravedlnost k němu, když n. p. pokřtěný žid
Stránský pomýšli na spojení s německými ne
smabohy!! A proč? Inu proto, že, kdyby lid
českoslovanský prohlédl a poznal, že jen kře
sfarské zásady nám mohou vrátiti spravedlnost
ve Vídni potlačovanou, pan Stránský a s ním
moozí jiní ze sněmoven by zmizeli. Bohužel!
Dosud duleko je lid náš od poznání té pravdy,
ža i nám musí navrácen býti Kristus, dosud
třesou se před křesťanstvím, které chytráci „kle
rikalismem“ nazývají, i athletové naši a právě

Inserty se počítají levmě.
Obnovavychází v pátek v poledne. | ROčmk VIL

proto škrábeme jeden Čech druhého do tváře
a z Vídně posýlají nám k tomu sladké pusinky,
pří nichž království naše už i z paměti lidské
tichounce mizí. A dokud tyhle adlety nepře
stanou, nebude lépe. Ale nepřestanou, dokavad
se Čechové upřímně nevrátí ku křesťanství,
které jedině překonává vášně a sobectví vy
puzuje ze srdcí „vlastenců“, které vůdce lidu
činil poctivci nad vlastní zisk a slávu po
vznesenými. ABR

Dopis z Prahy.
V Praze, dno 13. června.

(Zemský inspektor p. Kolsmich jde na odpočinek.
— Návrhy na jmenování nových mimořádných
profesorů české university. — Opravený omyl ře
čníka nad rakví přítele. — Několik slov k ná

rodní podnikatelské horečce.)

Pro české střední školy zajímavou udá
lostí poslední doby jest odchod zemského
školního inspektora p. V. Kotsmicha na vy
žádaný odpočinek. Zmíněný pán požíval na
českých gymnasiích pověsti velmi přísného
dozorce a býval po čas svého úřadování skoro
postrachem jako předsedu při maturitních
zkouškách. Pokud pověst ta zakládala se na
důvodech oprávněných, nepřináleží nám zkou
mati, avšak jestli někde při maturitě neprošel
každý, kdo projíti chtěl, bylo suad pro učho
samého lépe, neboť dostalo se mu tímto po
kynem možnosti, že se chopil něčeho prakti
ckého dříve, než-li by byl potom na universitě
několik drahých let promařil. Přísnost při
maturitách byla tedy vlastně konečně snad
dobrou stránkou odstupujícího zemského pana
inspektora Kotsmicha. Jest-li však českému
gymnasijnímu školství prospělo faktum, že za
doby dozorství jmenovaného váženého hodno
stáře obzvláště rychlo vynikla řada profesorů,
kteří především dali se ochotně přesvědčiti o
nepravosti rukopisu královédvorského a kteří
mimo to nepokládali za svou vlasteneckou po
vinnost státi rozhodně při tradicích, jimiž se
starší „předmasarykovské* profesorské gene
race vyznamenávaly, jest otázka jiná, pak-li
totiž zásluha o to náloží jemu. Zemskýpan
inspektor Kotschmich důležitou svou: roli
dohrál. Pokud a jak se v lidech mýlil, to po
zná a ucítí nejlépe sám neboť si ho z těch,
jež se mu ještě včera klaněli, zítra vikdo více
nevzvomene ani oceněním jeho zásluh, ani-vy
líčením jeho markantních paedagogických zásad.
Zapadne v brzké zapomenutí a vzpomínati na
něho budou leda jenom ti, kdo v době jeho
dozorství nějak trpěli. A podle toho budou
peměti o jeho působení vypadati. Kdo se jeho
přízni těšili, tí budoa hleděti co nejrychleji
zalíbiti se zase jeho nástupci, který podle
všeho, jak slyšíme osobnosti k tomu vyhlé
douté jmenovati, bude většinou zcela opáčných
nábledů, než-li jaké choval a jakými sa spra
voval on. Proto podle toho můžeme očekávati
na českých gymnasiích jistou změnu „větru.“

o + "
o

Na filosofické fakultě české university
vycházejí nedávné ještě vlivy také z mody.
Změnu to spůsobilo hlavně exponování 8e
známého profesora v záležitosti vraha Hilsnera,
což mu přátelství i nejlepších jeho kollegů
valně ochladilo, neboť nyní konečně i v oněch
kruzích se poznalo, že vědá není sportem k

získávání jakékoliv popalarity. Proto EVERna jmenování nových mimořádných profeso
české nniversity již značně odchylují se od.
bývalé šablony. Ke jmenování tomu sborem
profesorským navržení jsou: gymn. prof. dr
Hynek Vysoký pro klasickou filosofii, docent
dr. Josef Pekař pro rakouské dějiny, pro“ dr
Jindřich Barvíř pro petrografii, prot. dr. Jaro“
slav Vlček pro českou literaturu a dr. Moh



pro moderní filologii. Jako jisté a brzké čeká
se jmenování dm. Pekaře, který od odchodu
dra. Rezka do Vídně uprásdněnou po něm sto
Jici supluje. Ostatní jmenování jsou otázkov
časů a poměrů. Na právnícké fakultě navržen
jest za mimořádného aekretář pražské spoří
telny, dr. C. Horáček pro sociální a národo
hospodářské vědy.

Nanejvýš zajímavým a pončným sympto

mem pro úsudek o„Doměrech panujících vekruzích mladé státoprávní a radikální generace
českó jest aferka, jež se přihodila při nedáv
ném pohřbu jednoho ze předních s vynikajících
její členů a již nyní také jistý list pražský
prozvakuje. Onen zesnulý mladý muž byl člo
věkem horlivým a ohnivého temperamentu. Po
ctivě pracoval všude, kde práce se ujal a
v radikálních kruzích byl zejmena proto vítán,
že vystoupil ze III. ročníku bohosloví. Na
základě toho pokládán byl za nepřítele nábo
ženství a za protiklerikála. On však vikoma
náhledy o sobě nevyvracel, horlivě pracoval;
pořádal tažení proti byrokratickéma zpáteč
nictví, kde toho potřeba viděl a na konec stal
se soudním askultantem. Do úřadu toho vstou
pil zajisté že z nejčistěího idealismu. A škoda,
že předčasně zemřel!

Nad rakví jeho ujal se slova jeden z po
litických jeho mladých přátel. Právem oceňo
val mnohé krásné vlastnosti zemřelého a ta
prozradil svou krátkozrakost. Mezi záslahy
zesnulého chtěl započísti také jeho prý proti

klerikální a protiiatojické smýšlení. A tukdyž domluvil, jako by na to byl připraven
ujal se slova pohřební obřady konající kněz
a řečníka opravil tímto důkladným prohláše
ním: Posnal jsem nemocnéhojuko horlivého kafo
Wka, jenš vykonával předpisy církve jako movo
svěcený kněz; sám přihlásil se k velikonoční zpo
vědí a přijal svátosti umírajících.“

Nechtíce se v této delikátní záležitosti
jmén zúčastněných osob dotýkati, omezujeme
8e pouze na konstatování fakta, které jest na
nejvýš zajímavé a svědčí, jak 80 mnohdy nej
lepší přítel ve smýšlení přítelově mýlí, neboť
nechceme míti za to, že by někdo nad rakví
přítelovou, (když mu tento mrtvou rokou
ústa více zakrýti nebo řeč jeho odmítnouti
nemůže), chtěl o něm opak mlaviti a zrovna
převráceně jeho smýšlení líčiti..

4
Potěšitelným a pokrokovým zjevem po

slední doby v českém životě jest činorodá
snaha po hospodářském osamostatuční a zve
lebení se živlu českého. Snahu tuto sluší ne
jenom s upřímným potěšením vítati, ale jest
také povinností každého, s úsilím ke zdara a
rozkvětu jejímu pracovati a přispívati. Avšak
hospodářské snahy jsou povahynanejvýš chou
lostivé, tak še třeba pří nich zachovati neje
nom přemířu opatrnosti, ale nezbytným čini
telem jest zde také rozhled a zkušenost. A
toho namnoze se u nás rozmauitým „podnika
telům“ nedostává. Různí pánové vymýšlí nové
a nové podniky, opentlí je národními barvami,

OOFEUILLETON.
Na rakouských jezerech.

Cestopisná črta od Fr. R. Skalickéno.

[Ort. — Slavnost Božího Těla na jezeře. — Išl,
— Volígangské jezero. — Výstup na Safberg].

(Pokračování).

Před 10. hodinou vstoupili jsme na parník
"a podnikli jsme zajímavou plavbu po perle ra
-kouských jezer, kterýž čestný název travenskému
jezeru také vším právem náleží, Jezero jest 12
km. dlouhé, 3 km. široké a nabývá ve svém
středu až 191 m. hloubky. Voda jezera jest sytě
zelená, takže se podobá smaragdovému draho
kumu; příkré stěny lysého Trauensteinu (1691 m.)
a bájemi obestřeného Sonnsteinu (923 m.) a
četných jiných velikánů horských tvoří. divu.
"krásnou scenerii .

Parník v několike minutách zaneso nás do
hravých vln, takže možno zcela pohodlně pře
klédnouti malebně rozložený Gmund. Mijíme
zajímavý městýs Ort, jehož názvu použil ku
pseudonymu dlouhá léta již zmizelý arcivévoda
Jan z Toskány. Nejenom tajemný osud Jana
z Ortu, ale i typická poloha tamnějšího kostelíka,
hluboko do jezera na malém ostrůvku položeného,
vzbudí ve vás živý zájem. V krátké čtvrthodiné
plujete pod příkrými stěnami Trauensteinu, jehož
hvozdy jsou oblíbeným honebním revírem J. V,
chsaře. Na to brázdí parník hladinu jezerní napříč,
míře ku osadě Treuenkirchen, jíž na strmém
skalním ostrohu utkvělý kostelíček sv, Jana do
dává nemalého půvabu. Ne bez pohnutí patříte
na tohoto svědka staré křesťanské kultury, ktérou
zde od roku 900. pěstily zbožné panny klášterní.
Mimovolně vzpomenete si na romantickou pověst
o Leandrovi a Heře, jejiž dějisté spatřuje na
tomto místě. Mocný zážeh lásky dodával slíčnému
rytlřovi dosti slly, aby každodenně přeplaval

vy 1 je zvačořní vlasteneckými hesly 8ům daří se leda jenom v novinách. Ve
skotečnosti dopadá vše zcela Jinak. Vo finanč
ních a obchodních záležitostech jest nutnou

nejevědomitější úzkostlivost, aby místo úspěchunebyla ovocem jejich škoda, zejmena když po
dnikatelé pod vlasteneckou firmou pracují
s penězicísími, jež jim byly s důvěrou oby
čejně nejchudší třídou naší společnosti svěřeny.

Pokládáme za svou povinnost této otázky,
Jež so u nás nyní často na denní pořádek
dere, si všimnouti. Natí nás k tomu emotná
zkušenost. Nechceme se dotýkati zkušeností,
jež zažila česká veřejnost se třebenickým ovo
cnářským závodem, který snad konečně se ze
svých nesnází propracuje, aby na místě užitku
novyšadoval jenom nové s nové obětí a neko
nečné práce a starosti jednotlivoů. Avšak o
jednom pomlčetí nelze.

Před několika lety přišel naivní feuileto
nista „Národních Listů“ Beta na nápad, Ze by
národ, lid český měl se státi napořád továr
níkem, akcionářem a do tohoto svého nápado
snadno vznětlé české obeoenstvo takřka vbi
čoval, tak že následkem jeho žnrnalistické agi
tace vznikl akciový „podnik národní“ na vy
rábění tužek a inkoustu. Nevíme, jakou obrov
skou sumou peněz a jakými obchodními a vý
robními zkušenostmi se p. Beta při podniku
tom, od něhož národu celý Urál zlata slibo
val, sám zúčastnil, jak se o toto avé dítko
staral, ale ze zpráv, jež některé pražské listy
raději ani neuveřejnily, se dovídáme že milý
náš národní podnik letos pracoval s citelným
deficitem.

Nechceme nijak fakta toho užítí, abychom
se tomu škodolibě smáli. Naopakl Srdečně
litojeme přičinění, práci a obětí oněch pánů,
kteří horlivě se vynasnažují, aby z calého toho
podniku nestala se zřícenina úplná. Ceníme
jejich zásluby, vážíme si jejich nejlepších
snah, avšak nelze nám při tom zamičeti toho,
že hnod při vzniku národního podniku ozvaly
se proti nápadu p. Bety varovné hlasy, aby 6
nikdo nedával růžovými fantomy a idealismem
sváděti na neúprosnou půdu číslic a obohod
ních nezbytností. Těšíme se, že snad předce
bnde postnpem doby národní podnik ndržen a
zachován, aby soustředěný v něm český kapi
tá) nerozplynnl se v samých škodách. Avšak
důtklivě ponkuzujeme k tomu, že na hospo
dářském poli, zejmena u náe, třeba největší
opatroosti. Zde vidiny, domněnky jsou nanej
výš nebezpečné a theorie bezcenné, neboť

si ji pánové v pražských kavárnách nebo re
dakcich zkonstrajnjí. Proto poukazujeme na
zkušenosti, které velí, aby 8e po reklamě a
po popularitě žíznící pánové v podnikatelské
horečce umírnili. V obchodě a v průmyslu
může se úspěchu dodělati zkoušený, přičinlivý
a poměrů znalý jednotlivec, ale vlastenecká
hesla a novinářské deklamace obyčejně přive
dou řadu důvěřivých a nadšených jednotlivců
ke zkašenostem drabým. Když jest podnikavý
jednotlivec podporován, tim prospívá také—m——————
značně širokou pláň vodní, by spatřil vyvolenou
srdce svého, která zatím nucené z vůle rodičů
trávila trudné dny v kobce klášterní, 

Divý příboj vln podlomil jedné noci síly
odvážného plavce a vyvrhl na břeb jeho mrtvolu,
jejíž pohled usmrtil nešťastnou Heru. Romantický
nádech obestírá malebně položené město, které
dodnes vyznamenává se zvláštní církevní slavností.
Boží Tělo koná se totiž na jezeře u oltářů zbu
dovaných na lodním voru. Vzácné slavnosti
súčastňují se tisicové na četných, slavnostně vy
šperkovaných loďkách, takže téhož dnevelebí i
hlubokosti . vodní Spasitele světa. Slavnost tato
jest dle avědectví očitých svědků velikolepou ma
nifestací ketolickou. Od Trauenkirchenu objíždíte
strmý Soanstein, jehož zalesněné boky jeví do
sud stopy velikého požáru z roku 1894. Vrchem
tímto vede tunel státní dráhy téméř 1'/, km.
dloubý. Koncem utěšené hodiny přirazíte v Eben
see u malého nádraží, kde se zetím shromáždilo
již hojnost touristů, aby nejbližším vlakem dora
zili ještě na oběd do lšlu. Vmísili jsme se do
zástupu a pozorovali jeme dlouhé alpské hole
s bodcem, jež vozili ssebou i tací touristé, kteří
celý čas nevystoupili ani do výše 100 m. Hůl si
však koupili a přivezou ji domů, aby byla před
mětem němého obdivu cestovní zdatnosti meji
telovy, Za 20 kr. může si každý této chlouby
dopřáti.

Během krátké doby zanesl nás vlak do své
tového Išlu. Ve voze neděli s námi | členové
ruského pěveckého sboru Nadeždy Slavjanské,
která se svým židovským impressariem šíří po
světě ruské umění, pořádajíc právě v týž den
koncert v llu.

Lázeňské místo lšl děkuje za svou pověst
ne tak své kráse, jako tomu, že jest letním
sídlem vídeňského císařského dvora a vysoké
šlechty. Jest pravda, že Išl snadno poskytne do
roka | přístřeší 7000 stálým hostům a téměř
20.000 touristům, ale něco zvláštního v Jšlu není.
Farní kostel z minulého století jest pěkné ozdo

národ, který nemusí se předce calý k tomu
sbíbati, aby nvařil hoktolitr inkonstu, nebo
usušil metrák švestek. To by neznamenalo náš

myslový a hospodářský pokrok, ale spíše
cho slabost.BO

Politický přehled.
Sněm království českého sejde se dne 18.

června. Učirelstvo se snad přece dočká že sněm
jeho platy zlepší. Jistý učitel v Praze jižk tomu
účeli zhotovuje pamětní spis, který by budoucím
věkům hlásal co to stálo práce a úsilí, než se
českému učitelstvu něco přidalo. — V panské
sněmovně byly sice schváleny podané předlohy o
místních drahách, r5 předloh o prodeji nemo“
vitého státního majetku, o upravení platů státních
zvěrolékařů a o rentové dani — ale ze to důle
žité předlohy o změné živnostenského řádu, a
zrušení erárních mýt a o statistice práce vyřízeny
nebyly. — Říšské rada jest odročena; poslanci
rozjeli se na letní prázdniny, (Celá řada předloh
se vyřídila — ae předseda ministerstva, šl. Koerber
mne si radostné race. Co si přál, stalo se. Čeští
poslanci dokázali, že jsou ochotai vlálu podporo
vat — jak tomu již Častokráte bylo — ale bu
de-li nám to ku prospěchu, není ještě jisto. Snad
návětěva císaře v Praze lecos osvětlí, — | Proti
kartelům vystoupil na říšské radě ryt. Jaworaski
a soudruzi. Vláde měla již dávno osnova zákona
v 16 příčině vydati. — Ve Vídni bude zřízeno. ú
střední řiditelství pro vodní stavby jehož před
sedou bude hrabě Kilmanseeg. Není sice odborní
kem —ale zlatý límec má — a to stačí; či ne?
— Mezi oběma společnými -ministry, hr. Galucho
vakim a p. Kállay-em odehrává se již po léta
zákulisní boj. Nu ovšem, onen jestgermanisovaný
c. k. Polák a tento kovený Maďar; nedohodnou
se v mnohém — a proto ta tajná zášť. Proslýchá
se, že Goluchowski v nedalekém časebude nucen
odstoupit. — Polský poslanec Stojalowski ještě
před šesti měsíci přísahal, že setrvá v boji se
stančíky — a dnes jíž jest v Kole polském. —
Z Bosny ase vystěhovalo za posledních 23 tet
150.000 domácího obyvatelstva. To jenom proto,
že kulturní snaha jistých činitelů tak velice se o
blaho lidu stará. Správa Bosny a Hercegoviny
podržela daně, které za času vlády otomanské vy
bírány byly; jen jeden rozdíl zavedla, že je o 50
až 200 pet. zvýšila. Na železnicea jiné pod
niky v Bosné platíme oejvětší měrou i my — s
přec to vše nestačí aby v zemi té bylo zavedeno
správné hospodářství. Inu, praktická politika! —
Bulbarský kníže Ferdinand zasnoubí se prý sčer
noborskou princeznou Xenif. — Na Černé Hoře
v Cetyni vystaví se katolický kostel. Židovské
listy, mezi nimiž ovšem i »Čas«, se ozývají proti
tomu; inu nedivme se, vždyť známe tu jejich
lásku ku všemu, co jest katolické. +Čase ale
ještě by musel čekat mnoho času, než by přišel
čas, aby jej vážní činitele brali na vábu, —
Samá obchodní politika se pěstuje v anglické

ben, tskže důstojně representuje církev katolickou
před jinověrci. Kromě staré latinské desky, svědčí
cí o tom, že Římané v těchto krajích měli své
kolonie, nehbonosí se kostel žádnou zvláštní pa
mátkou. Lázeňský park, jakož i léčebný salon
jest přiměřen ohromnému počtu přibylých hostí.
Na císařskou villu nebylo nám ani dovoleno se
podívati, proto jsme po dvou hodinovém pobytu
viděli v Išlu dosti, a tuším, že každý, kdo nechce
zrovna okusiti drabotu tamnějšího léčení, nezdrší
se také v Išlu déle, než do nejbližšího vlaku,
popřávaje bohatým churavcům divotvorný tento
vzduch. .

Od několika ler probíhá denně úzkokolejnou
drahou mezi lálem a Solnohrady 20 vlaků, je
jichž vozy mají pouze prvou s třetí třídu. Pro
cestování jsou pohodlné zařízeny, majíce hojnost
širokých oken.

Z Išlu vypravili jsme se za značného vedra
na další ježero sv. Volfgangské čili aberské. Dospěli
jsme až do stanice sv, Volfgang, odkudž jsme
chtěli ještě v týž den dosíci vrchole Šafberku,
jenž jest přístupeni nezkušeným alpinistům, po
něvač vede naň ozubená dráha, Pro tuto milou
okolnost odhodlali jsme se též jednou podniknouti
výlet do výšin alpských. Ze stenice sy. Volfgang
přepravuje parník obecenstvo na pravý břeh je
zera aberského do stanice ozubené dráhy, d 
týkaje se též přístaviště městýse sv. Volfganga.
Vedle tohoto přepravního parníčku brázdí celé
jezero po délce dva parníčky, které z pravidla
mají připojení ku křížujícím vlakům, poněvač
jsou též majeckem atátních drab. :

Vůbec poznamenávám na tomto místě, že:
si touriste po Solné komoře musí koupiti zvláštní illu-
strovaný „jízdní řád za 5 kr., v němž jest daleko
spolehlivější udání, než ve velkém jízdním řádu.
Bez tohoto malého spisku nelze se ani obejíti,
protože velké jízdní řády vykazují na př. dvě
plavby po jezete a zatím jest spojení třeba de
setkráte ze den.



dolní sněmovně. Ponlze a „ jenpeníze. Posl.Herbert Roberte pravil: Kdo není obchodní
kem, není vůbec člověkem«. U nás se za to Hká:
»Kašdý pořádný človék — musí býti vojákem«.
Co jest lepší? — Američané v hospodářské po
litice jsou chlapíci. Neznejí frásí — ale odhodlají
se bned k činu. U nás to je ovšem naopak! Ve
francouzské sněmovně problásil poslanec | d'
Estournell že hospodářské snahy Ameriky stla
čují Evropu, což zvláště se jeví na clech, které
Amérika ustanovila na evropské vývozní výrobky.
Má se proto zřídit všeevropský, hospodářský
spolek. — Slavný »vítěze hrabě Waldersce se
vrací £ Číny. Kořisť nenese sice žádnou — ale
za to pokažený želudek. Před svým odjezdem do
Číny prý jit měl vyblédnuté v Berlíně místo,
kde se mu postaví pomník — až 6e slavně z Číny
vrátí. — A nyní, na tom samém místě se staví
— ne sice pomník — ale boudka na sodovou
vodu. — Burský generál Botha problásil, še dříve
mír učiněn nebude, pokud nebude zabezpečena
nezávislost obou republik. — Anglický
Lord Kitschener, jeož má již málo vojska —
bez přestání vyhrožuje, že Afriku opuslí. Velice
se hněvá na Robertse, který za rozkouskovanou
práci dostel vyznamenání — a tu práci nyní musí
on pracně dodělávat. —

Drobná obrana.
Ke dnům Husovým. Poukázalijsme

předešle na zajímavoa národrí frašku „Chytrý
evangelik a hloupý katolík“ v níž chytří evan

elíci odporočují méně chytrým katolíkům
usa za příklad, ale sami z učení jeho nepři

jímají nic, nýbrž setrvávají stále při svém
vyznání augsburském aneb helvetském. Proje
víli jeme mínění, ze tento křiklavý rozpor
evangelických chytráků mezi slovy a skutky
nikterak nebude vaditi vlasteneckým pulmi
utrům aby nesedli na lep a nevzali ei o dnech
Husových lampion do ruky ve slavnostním

růvoda. A mínění naše se již vyplnilo. Denní
isty přinesly provolání „spojených“ stran

8 podpisy jejich předáků kn prohloubení Ho
sových oslav a mezi podpisy čteme podpis
pražského primutora dra. Srba. A% opět
nějaká křesťanská duše bude Ob
nova ve Vaterlandua obviňovati, že
nadržuje „hasitskému“ dru. Podlip
nému, budeme moci tomuto politi
ckému věhlasu čeliti nejnovějším
husitským projevem dra. Srba.

Nemá si skutečně lid katolický v čem
vybrati. Horečka busitská zachvacaje ilidi
intelligentní jako n. př. rektory vysokého
očení pražského, takže podpisují zároveň se
všedními politickými agenty vyzvání ku husit
ským štvanicím a přece aspoň tito intelligentní
lidé musí věděti, že v těchto Štvanicích slaví
triamfy jenom nevědomost a zvučná ústa. Iu
telligenti tito předce musí pozorovati, že jeví
se v Čechách ohromný rozpor mezi životem i
nčením Husovým a mezi životem Aavěroa

(O
Radostně jsme opustili žhavý vzduch že

lezničního vozu, abychom se ochladili na parníčku
libým vánkem chladivého vzduchu jezerního a
jižv duchu jsme se viděli na vrchu Šsfberku, zlra=
jíce s výše 1780 m. na proslavený kraj Solní
komory. Zatím však pocítili jsme, že kýžený vá
nek vede si trochu divoce, čefil dráždivě vlny,
klonil povážlivě lodí a přihnal na okolní vrchy
podezřele černé mraky, které věštily jistou bouři.
Zdálo se, že z výletu na Šafberk nebude nic; a
také nebylo. Jen jsme přerazili jezerem napříč ku
městýsu sv, Volfgangu, strhl se strašný vichr,

"jež usiloval potácející se loď ponořiti ve vlnách
jezerních, obzor se zahalil úplné hustými mraky,
jenž počaly chrliti spousty vod a elektrických
jisker na rozčeřenou hladinu vodní.

Byli jsme povděčni, že jsme nalezli zrovna
u přístaviště hotel »Bílý kůň“, pod jehož ochranný
krov uchýlil se značný zástup stejně postižených
výletníků.

Nebylo nic jiného než zamluviti si pokoj a
obdivovati se z pohodlné verandy síle rozpouta
ných živlů. První dojmy tohoto nuceného obdivu
nebyly zrovna příjemné. Ztracené půldnehatilo
nám dosti povážlivé vypracovaný cestovní plán,
bylo tedy třeba učiniti na nejbližší den nové
disposice, Času jsme měli dosti a poněvač po
dvouhodinovém lijáku posléze nabyli jsme naděje,
že sspoň druhý den umožní nám výstup na
Šafberk, navracovala se opět dobrá nálada, kteráž
přecházela až v nadšení, když zapadajícímu slunku
podařilo se částečné nakupené bílé mraky roztr
bati. Tmavá sytá zeleň lesních strání snoubila
se s něžným nádechem karmínově zabarvených
lysých čel velikánů borských, jež čas od času
zachmuřovaly bělavé páry fantastických tvarů,
rýsuiících se ostře na blankytném azuru ne
beském, Ladná tato harmonie barev shlížela se
v jesném již zrcadle jezerním, odměňujíc nás za
několik mrzutých hodin, ztrávených v beztvárné

mlze. (Pokračování).

moderních novohositů. Moderní tito husité
vychvalají katolickému lidu učení Husovo, ale
sami dle něho se neřídí. *

Hus žádá od pravých křesťanů víru, to
jest „spůsob, jímž rozum hotov jest věřiti

ravdě Boží, která jest nad rozum Jideký.“
šřící křesťany zove „žáky Božími“, nevěřící

pak „šáky ďáblovými.“ Kolik by Has těch
„žáků dáblových“ našel meri odpadlými ro
daktory ve zmíněnémprovolání|

Hous žádá od pravých křesťanů svěcení
dnů svátečních, uče: „V neděli máme spasení
svého pilué hledati.. . do kostela choditi. ..
k svatému kázaní běžetía bližnímu pomáhati.“
Moderní husíté namnoze ráno v nedělí dodě
lávají buď práce aneb vyspávají sobotní ob
čeratvení. Místo kázaní pořádají hlučné schůze
aneb dělají politika ve vinárně. Odpoledne
jdou na výlet aneb pěstojí v hospodě karban,
nic nedbajíce na to, že Hus takovým svým
ctitelům hřemído duše: „Běda nám, že ve
evátek neobíráme se zákonem Božím, ale tě
lesným zbožím. Bídně a ohavně hřeší, kdo
opostíce díla tělesná, obžerstvím, opilstvím,
oplzlým hraním, kostkou, šachováním, frejo
váním, tancováním a jinými péčemi tohoto
světa se zaneprázdňojí.“ Podívejte se pánové
trochu do tohoto Husova zrcadla a máte-li
čisté svědomí, doneste ten lampion k soše
Husově; neshodujete-li se však svým životem
s učením mistrovým, pak 8e raději ze zástupu
ctitelů Husových vytrafte, aby se na vás ue
mohlo prstem ukazovati, že svó vady zakrý
váte čistou řízon Husovo.

Chcete, pánové, prohlubovati oslavy Hu
sovy, my pak budeme prohlubovati naukou
samého Hosa mravní zodpovědnost národních
vůdců a budeme žádati, aby i jejich život byl
též spravován mravními zásadami prozatím
ústy velebného mistra Kostnického.

Prozatím odporačujete učení a mravnost
Husovu jenom tomu prostému lidu, jemuž
vůbec náboženství ještě přejete, aby byl trpě
livý a řádné platil. Sami jste z Hosova učení
nevytěžili pro svou nevěru a zhýralost nic,
nejvýše čistý výtěžek z prodaných brožar u
spisů Husových. Dlouho tuto komedii s Hasem
nepovedete. Čím více probloubíte oslav Hu
sovy, tím větší rozdíl se ukáže mezi Vámia
Hasem. Lid sám bude též i od Vás žádati
mravnost a náboženskou víra, kterou dosad
jenom jemu odporačajete. Prohlubování Hu
sových oslav nám ukáže, jak da'eko jsme již
Be odchýlili od křesťanství Hasova, jemuž ka
tolický lid jest daleko bližší, nežli celá řada
svobodomyslných vlastenců a od víry odpa
dlých redaktorů.BAR
Z činnosti katol. spolků.

Schůze kralovóhradeckého polití

čkého křesťan.dem. klubu v Krňovicích.ilý politický kralovébradecký klub pořádal lidovou
uehůsi v Krňovicích u Třebechovic za hojné účasti
místních občanů i přespolních hostů z Třebechovic.
Sohůzi zahájil a řídil p. Vachek z Hradce Králové,
aděliv slovo fečníka dp. dra. Reylovi, jeož proslovil
časovou politickou úvahu „O základě sdravé politiky“.
Řečník navázal svou řeč na nedárný bla: dra. He
rolda, volajícího po avorné národní práci a dokázal
nutnost spolehlivého základu pro tuto evornou práci,
protože v Čechách právě nešikovností Mladočeské
strany vznikla celá řada s brasu nových etran 8 růz
ným programem. Za jedině apolehlivý základ svorné
národní práce problásil p. řečník katolické nábožen
ské přesvědčení, poněvač jest vyznáním celého národa

až na nepatrný zlomek jinověrců. Působivými příklady dokézan plodnýprincip náboženstvíkatolického
v socialním a katturním vývoji národů a z historie
mravního úpadku národa českého před bělohorskou
bitrou vysvitla nntnost jednoty a víře, anč dle výroku
Goethova celý dějínný vývoj saložen jest na boji
víry s nevěrou. Zajímavými byly doklady, jimiž
snažší se čeští politikáři katolické víře vpáliti potupný
cejch klerikalismu, aby lida vlestní jebo víru zlebčili.
Řeč založená na obsáhlých vědomostech historických
i socislních strhla poslnchačetvo k šivómu souhlasn
u učinný její dojem nepodařilo se setříti ani výpadem
známého zocislistického agitatora Pokornéhe s Hradce
Král., jenš ku pozvání třebechovickésocialně-demokr.
organisace uchválně do echůze s mnohými stoupenci
ge dostavil. Ponšívaje dobrovolné udělené svobody
slova. útočil socialistický řečník prudce na celou
stranu katolickou, vytáhna do boje všecky osvědčené
řečnické“šlágry o inkvisici, škodlivosti klášterů, bo
batství duchovenstva, špatné mzdě na etatcích bi
skapských, Istivosti a čpatnosti klerikal'smu | atd.
Byly to věci jiš mnohokráte opakované a katolickému
posluchačatvu snámé, ale poněvač byly podávány
v ronše historické pravdy u efektním řečnickým pa
thosem, přihlásil se po táto dlouhé polomice dp. dr.
Beyl ku delší replice, v níš řízně a věcně odbyl
celou kopu těchto nahromaděných výtek proti církví
katolické za bouřlivého souhlasu katolického obocen
atva. Po ukončené replice hlásili se k slovu ještě
jiní řečníci ku různým věcným i nevěcným poznám
kán, takže schůze nabývala dacha bouřlivého, v němé
nasbromášděné duševní napjetí hledalo svého vy
rovnání, Schůze trvala přes4 hodiny a byls posléze
sa značného vsrašení ukončena bez přijetí resoluce.

Za soumraku již roscháseli se účastníci ze zojímavé
schůze a hradečtí hosté děkovali jen svým velocipedům,
še se dostali ještě před úplnou noční tmou domů.
Příští schůze bude ee pořádati v Třebechovicích.
Zdat Bůh!

Národní katolická Jednota v Úastolo
vícíoh pořádala v neděli dne £. června t. r. měsíční
epolkorou schůsi. Za četného účastenství promluvil
vldp. Th. Dr. Gastar Domabyl, professor bohosloví
sHradce Králové „o církvi národní“. Vldp. řečník
ukása!, že církov katolická jest jadině ton olrkví ná
rodní českou i všech národů, nebo náboženství řtímsko

katolické zachránilo nás několikráte v našem národním bytí a povzneslo nás do řady národů kaltarních.
Wldp. professoroví za jeho slova a námahu voláme
ještě jednou urdečné Zaplať Pán Běh! a další činnosti
jednoty naší: Zdař Báb!

Jednota katol jimochů a mušů
v Horním Studemel konala po svátcích dvě
nchůse: prvou vo Stražincí 2. června, kdež dp. před
sada St. Schoenberg promluvil o tom, co jest pokrok
a četnými důkazy dovodil, že církev katolická nejen
pokroku nebrání, ale i byly doby, kdy byla jedinou
represeatantkou pokroku. Po té následovala přednáška
p. Antonína Drápalíka, kand. prof., o otázce řemesl
nické, kdež vyložil, v čem jeví se krise řemeslnického
stava, které jsou toho příčiny a jak je odstraniti.
Mezi volnými návrhy čten dopis znelaný ze středa
bratrské jednoty Kracemburské, jenž 00 do obsaho
echválon, neboť ueneseno o resoluci, jít vybízejí se
příslošné kraby, by pečovaly o to, uby v Chotěbcři,
v Borové, Libici, Bělé e Ném. Brodě založeny byly
katol. spolky, neboť jen teokráto donfati můžeme v in
tensivnější výsledek katolického hnutí v našich okre
nech, kdyš síť katolických spolků bude zde nejbustší.
— Za týden pořádána schůze v Oudavech, kde loni
soc. demokratickým podačitelem Hladkým a jeho
kumpány byla rozbita, a tito přátelé vzdělání —
třeba bez svého vůdce — provedli svůj záměr i letos,
7, širokého okolí sešli se národní dělníci z Trb. Ka
menice, jež rádi trousí rozumem aspoň pookolí,
když doma jich nikdo neposlouchá, socialní demokraté
z Podmoklan, Krucemborku a j., nečítaje v to do
mácí soc. dem. odbor jednoty Pošumavské. Mezi bra
trskými hosty byla četná doputace jednoty Sopotské
a dp. farář Nepokoj z Chlumu, jenž s mnoha rolníky
opět k nám zavítal. Při první přednášce dp. faráře
Schoenberga, jenž věcně, Alo přesvědčivě ukázal, že
ání nevěra nevychází z ničeho dobrého ani nic do
brého z ní. marně snažili se ondavší „občané“ Urba
nové Josef a Antonín schůzi přerušiti, pak ale
postým fevem činili překážky takové, že soc. dem.
i evangelíci je okřikovati museli. Po řeči dp. předsedy
uděleno slovo soc. dem. Malému z Kracemburku, jenž
věcně bájil stanoviska evého — bílá to vrána — a
proto všeobecného docházel uznání pro tento ktidný
způsob debaty, ačkoliv zásady jeho v několika repli
kách dobře a důkladně vyvrátil dp farář chlumeský
Nepokoj, jenž akázal na četné chyby pracajícího lidu
který též nese část viny své bídy, jakož i přesvědčivě
obhájil církev katolickou, že nikdo protestovati 86
neodvášil. Rovněž a nezdarem potkaly se útoky na
osobu ndp. biskupa Ed. Brynycha, které dp. farář
Schoenberg a hlavně dp. Nepokoj odrazili a vyvrátili.
Když mělo přijíti k drahé přednášce, etrhli Urbanové,
Voják a j. takový řev, že schůze masela býti ukon
čena. Členové kat. jednoty odešli, když „šumaři“ zn
dali se po bratrsika pěstmi, sklenicemí atd. oblažovat,
a večer matky resp. ženy vodily rváče a řváčo 8ko
šťaty a polínky domů. Pro Urbana bude míti schůze
dohra u soudu.

Katolický podpůrný a vzdělávací
spolek „Dobročim“ v Mikalovicíchu Pardubic,
slaví dne 23. Června 1901 ve 2 hod. odpoledne
slavnost posvěcení spolkového praporu. Prapor posvětí
vldp. vikář Tom. Střebský, č. kons. rada a děkan
« Mikalovicích. Po návratu zchrámu Páně koncert
v zahradě p. Jos. Syručka v Mikulovicích.Účastenství
katolických spolků vítáno.

Ze Sopot. Předsedazdejší katolické jednoty
jin. a mužů zaslal arciknížeti Frant. Ferd. projevdíků
za to, de | přijel protektorát katolického spolku.
Na to došla jednotě tato odpověď: „Jebo císařská 8
královská Výsost nejjasnější pan Arcivévoda František
Ferdinand ráčil mně nejmilostivěji aložiti, abych vy
slovil Jednotě katolických jinochů a mužů pro Sopoty
a okolí Jeho nejerdečnější díky za loyální a vlaste
necký projev, který nejjasnější pan Arcivévoda 8 ve
likou radostí vzal na vědomí. Ve Vídní dne 4. června
1901. Nejvyšší hofmistr: Nostite, polní podmaršálek.“

Zprávy místní a zkraje.
biskup Edvard

Osobní. Jeho Milostnejdp biskop Edrahy, aby 6eJan Nep. odjel ve středu ráno
zúčastnil přivítání Jeho Veličenetva,

Spolek pro udržování vojenských
pomníků na bojišti královéhradeckémrozesílá
právě německé výroční zprávy, dle níž vydání za
uplynulý rok obnášelo 6717 K 24 hb. Příjem činil
17409 K 86 b. Zbývá tedy v pokladně 11692 K
62 h. Nejvíce příspěvků přišlo z Čech.

Sdrnžené podpůrné spolky, drahého
a čtvrtého živ. společenstva v Hradci Králové, poťá=
dají ve prospěch svých pokladen koncert v měšťan
ských sadech na „Střelnici“.

Zkoušky způsobilosti. Minulýtýden
meškalo v Hradci Králové 7 chovanek z ústava škol
ských sester ve Slatinanech, aby zde vykonaly zkou
šky způsobilosti pro indastriální učitelky měšťanských
škol. — Jak ne dovídáme, odbyly zkoušky ty 8 úspě
chem dobrým, což zajísto Ústavo Slatinaoskému slouží
ke cti.

Oheň v měst. lesích. Vměst.lesíchKrálo
hredeckých opětně, posledně věak v revíru Svinarském,
léči 18. vznikl 19. května t. r. oheň nepochybně odhozením



bořícíbo doutníku nebo ojrky. Mlází borové ma ploše
así 500 m* bylo tím s 1/, aničeno. Měst. rada u pří
činy té upozorňuje, aby v měst. lezích se nekouřilo
a bořící doutníky a sirky se neodhasovaly. Kdo

bude tižen že proti sákasn tomu jedné, bude poutován.
Zálošna králohradocká k května

měla pokladniční hotovost 5208 K 67 h. Členůmpůj
čeno bylo 79373 K 03 h.

ťastné měste. Jistý, v Hradci Králové
dobře známý pán v jednom hostinci sdejším povídal:
„Co nám schétí v Hradci? Němců zde nemáme —
nemusíme tady vésti žádný boj. Židů je zde málo,
různých epolků dost, pivo domácí, školy jsou v místě,
atd.“ — Dle toho by se dalo ovšem soudit, že Hradec
jest městem nejšťastnějším. Ale že to štěstí není tak
úplné, pozná kašdý, kdo jen trochu v Hrader se
okoakal, Neni zde sice bojů mezi Čechy a Němci,
ale za to jest těch vnitřních bojů ve vlastním táboře
dost a dost. — Židů zde sice mnohonení ale podí
vejmese na jejich obchody | — Máme hodně spolků, leč
jaká jest činnost? Mnohé z těch spolků se sejdon jen
jednou za rok — buď aby šli členové na ples anebo
na výlet. V národohospodářekém snažení kolik. těch
spolků vyniká? A jenom pořádáním zábav se věci
samí neprospěje. Jsou apolky, jichž účel alce jeat
krásoý ale nikomu sní nenapadne ve smyslu tom pra
covat. Ano, vyskytne 8e i dosti epolkařů, kteří ao
domnívají jenom tím vyniknouti, že rozdmychují ob
čanské třenice. Neplatí to sice o spolcích všech, alo
o veliké většíně, Záležitosti čistě osobní jsou často
vtabovány do spolků a vyplní všechen čas rokování.
A vyskytne-Ji se opravdový snaživec, jemuž nezáleží
ne osobách jako apíše na věci, tu ihned ze samé
„bratrské lásky“ bývá ukřičen, ovšem jea aby se
neoctnul v nebezpečí — docilit vavřínů| Jest u nás
třeba bodně práce, mnohébo úsilí, než by ty naše
vnitřní poměry vypadaly tak, Jak si je ten pán již
dnes představuje — aby se mohlo mluviti o úfastném
městě | .

Slasti nájemníků. Sdělujese nám: Již
třetí měsíc tomu, kdy staré schodiště a záchody
v domě čís. 156 v Tomkově ulici v Hradci Král. pa
třícím p. Jos. Pátkovi, byl; sbourány k toma účeli,
aby starý dům do náměstí a nový dům loňského roku
postavený (věak dosud neupravený) spojeny byly echo
dištěm novým, společným. Schodiště dosudnení hotovo
a o záchodech není dosud ani slechu. Kam mají jíti
nájemníci v čas potřeby, svláště v noci, kdy okolní
domy jsou zavřeny? Kde se mají vyprázdňovati noční
nádoby? Mimo to se nastřádá v domácnostech husté
špíny a pod. a opět kam s tím? V domě jsou děti,
stodenti, služky, snad asi 26 hlav a není ještě dnes
naděje, že budeme míti záchod alespoň £a 14 dní,
možná že se to protáhne třeba ještě celý měsío,poněvudž
pozorujeme všichni nájemníci že p. stavitel Kolman
u touto nutnou záležitosti asi nepospíchá! Šťastní
nájemníci!!

Kemecort, ve prospěch chudé mládeževHradci
Králové, odbýval se ve středa odpojedne na „Střelnici“.
Hrála hudba 42. pěšího plaku. Učastenstvíbylo ve
ice četné a průběh zábavy příjemný.

Úmrtí. V Uhersku zemřel dne 12. t. m. p.
Josef Hájek, nájemce knížecího ©Thurn-Taxisskóho
velkostatku Uherska.

Náhle zemřela. Není tema dávno,co na
náměstí naproti býv. hutela „a beránka“ v Hradci Kr
klesla k zemi jeptiška a v několika okamžicích ze
mřela. V úterý navečer na tom samém místě
klesla k semi pí. Udalrichová měšťanka zdejší — a
když odnesena byla do průjezdu domu — zemřela.

Na kole. Učitel měšť. školy v Chrudimi pan
V. Badinský jel na kole z Pardubiček. Nešťastnou
náhodou spadl a zůstal téšce araněn na silnici ležeti.
Byl odvezen do všeobecné nemocnice v Pardubicích s
odtud odevzdán své rodině.

Rouhač. V úterý velkonoční veden by! prů.
vod u Nejav. Svátosti v Nov. Městě n. M. johoš ú
častnilo veliké množství věřícího lidu. Ant. Mihula,
litograf v závodě p. Bóhma neuznal za vhodné pro
kázeti povinnou úctu Nejav. Svátosti a když byl
knězem vyzván, aby amekl, ještě potupně daj
doutník do úst. Za toto hrubé rouhavé jednání byl
dne 12. t. m. odsouzen k trestu 10denního tuhého
vězení. Co nejdřív bude projednám drabý případ, kdy
trublářský dělník Huml, před kněsem jdoucím k ne
mocnému nesmekl — a byv vyzván, odpověděl „já
jsem ovangelík, tedy nemuaím“.

Mirtvicí raněm byl v pondělí 33 letý Frant.
Kubins, hudebník v Náchodě, právě když se nbíral
po náměstí. V několika minutách byl mrtev.

Sebevražda. Minulýčtvrtek z rána nalezena
byla na trati mez! Starou Pakou a Jilemnici mrtvola

železničního zřízence Jana Prokůpka ze Staré Paky,
který byl vlakem přejet. Z dopisů, která u sebe měl
vysvítá, že neutěšené poměry domácí v kterých žil,
dohnaly jej k sebevraždě.

V zonfalství. Z Jičína se nám oznamuje:

V náh dne 3. t. m. dlel ve zdejším hostinci nadražší konduktor Frant, Hanslik. Proti svému oby
čeji vypil několik číšek koňáků. Pak beze stopy
amizel. V těchto dnech teprv byl nalezen na trati
mezi Svíjany—Podolí a Turnovem — na stromě
oběšený. Mrtvola nalézala se již v pokročilém stara
hniloby. Za příčinou sebevraždy uvádějí ss domácí

| Všeobecná stíšmost nyní je, že šidovětí
majitelé neb pachtýři panských dvorů, nešetří posvát

a nedělích pracovati i bez potřeby na polích, a tak
pohoršení dávají všemu lidu křesťanskému. Jestliže
takové jednání zasluhuje veřejnéhopokárání, zaslahuje
je vrchnost, která se nazývá katolickou. Předešlý
čtvrtek na dan Božího Těla měl jsem příležitost viděti
u dvora Drhotina, patřícímu baronu Bestvínskémo,

de na lukáchtéhoď dvorase pracovalo tak jako by
byl den všední. Jestliže tedy lidu dělalckéma nepo

přeje ao ani na tak slavnýBobu sasvěcenýden jskoje Tělo, aby dal Bohu co jest Bošíbo, jak může
k takový katolický kavalír dádati, aby pracovný

id nechal co jest kavalírovo; če mu na polích a Iu
kách a lesích škodí? ! A při tom ještě opováší s6
tekový kavalír žádati faráře, aby odepřel rozbřešení
tomu, kdo by ae spovídal, že se dopustil krádeže na
majetku kavalírovo. Jestliže lidu nepopřeje ae času,

aby slyšel kázání,pak lid myslí, že při malém platuna který ještě mnobo neděl čokati musí, nežli se mu
dá za práci jeho, možno se odškodnit jměním práce
dárcovým; nepovašuje krádež ani ss hřích. Popřejte
lida co ma patří a dá vašemu pokoj!

Černilevský ergám. VČernilověaHradce
Králové počíná vycbázeti nový list, pod názvem:
„Obzor kulturní a národohospodářský.“ — Každý kdo
poměry zná, sice nahlédne, k čemu potřebujevesnice

Černilov svůj vlastní orgán — ale kdyš vezmeme dvědosad vyšlá čísla do rakou, ihned shledáme, že ten
list opravdupo černilovsko vypadá, Několik výstřišků
s denních a hospodářských novin, tu a tam nějaká
ta lokálka — a aby byl celek úplný — narážka na
„ctihodnou Obnovo“ a černilovekéhopana faráře.
Uveřejníli jeme svého času, že se pan farář vzdal
předsednictví vodního družstva — a še ma byl vy
sloven družstvem zasloužený dík! Zprávu tu vám De
dodal pan farář, jsk se snad mnohý ten pán černilov
ský | domnívá, nýbrě jistý člen dražstra samého.
A toto postačilo, aby černilovský orgán hned
jizlivě napadl pana faráře a „Obnovu.“ Pimatel ne
chvalně se smiňuje o činnosti pana faráře v družstvul
Když byl tedy činným nebylo ani jedinného stesku
— a nyní když na místo předsednické rezignoval tu
ne teprv nechvalně jeho jednání kritisuje. Při rozaá
blých pracích a obtížích, s kterými dražstvo počítá
není místo předsednické záviděníhodným. To uzná

každý. Pan farář věnoval savéafly dosti dlouho prespěchu družstva — a za to má odměnu— jislivý
článek v novinách. Snad kdyby nebyl katol. knězem,
jednalo by se jinak, — ale kdyš ten kněžský stav
tak mnohého horlitele hrozně pálí. Černilovský „Ob
sor“ tedy velice čestným způsobem zahajuje svou
„kulturní“ práci. Také jeho redaktor, p. Pavlík se
ukazuje velice šlechetným. Nechť si vzpomene, še
jeho vlastní bratr má jenom panu faráři černilov
skému děkovat, že v těžké době mu byla podána
raka pomocná. Pan farář se ho ujal, jemu pomohl
a nyní ta „moderní“ odměna!

Neprši! Stále naříkají rolníci na velikésucho,
čímž úroda hrozně trpí. „Kdyby nám Pánbíček dal
trochu deště,“ toť jsou denní lamentace rolníků. —
Ale trapně tu působí na člověka, když vidí o velikých
svátcích lid pracovati v poli. Na Boží Tělo bylo vidět
kolem Hradce, Opatovic a Roaic pilně vpoli pracovat.

odBobasežádápřecí
Oheň vypukl včera o 11b. v noci v chlévě

pana Jana Karla v Nerém Hradci Kralové s sachvá
til taškami krytou stodola s sousední domek pana V.
Švejdy. — Příspěním obecenstva a hasičů podařilo
se zachrániti protějšía okolní domky které jiš = ně
kolika stran chytaly. K požáru mimo místního ebora
hasičského, dostavili se i hasiči s Hradce Králové.

Dar. Jobo Bisk. Milost ráčila přispěti 10 K
okrašlovacímu spolku ze Vamberku va osdobu nového
hřbitova, Spolek vzdává tímto Jeho Milosti upřímný
dík zs jebo posornost, jakou dala tímt) na jevo naší
Snaze,

Z Ostřetíma. J. M. nejdůst. Velepastýřnáš

Edvard Jan Řep. Brynych, daroval 20 K. na obnovený prapor kat, liter. epolku v Ostřetíně, začež

vedáré spolek vroncí díky s upřímné: Zaplať Pán

Společná jabil. ponť.masv. Horna
do Prahy. Ve dnech 8.—10. června konáno za ve
dení 4 kněží jubilejní procesí m; Černilova a okolí,
jehož zúčastnilo se -na 600 osob severovýchodních
Čech: třetina účastníků byli mudové. Nekonečný
průvod ubíraj se ve vsorném pořádku « nádraží severo
západního na Smíchov. Na sv. Hoře bylo slavnostní
uvítání, promlava dp. faráře Černilovakého, modlitby
odpustkové, načež konali poutníci sv, spověď a dru

bého dne přisi Tělo Páně. Ráno vroucími slovy promluvil k dojatým zástupům vlp. J. Mynařík z Černi
nilova — kteříž na to usnesli se poslati telegram od
danosti a lásky Jeho Biskupské Milosti, kteráž ráčila

nato poutníkům uděliti Apoštolské pošebnání, kterévzbudilo u všech účastníků tak mohutný dojem, že
všickni téměř slzeli. Celý den konány pobožnosti, u
večer nadšená promluva vip. J. Panlusa = Kuklen
utvrdila účastníky v dobrých předaevzetích. Náeledo=
valy posléz modlitby odpustkové a loučení se se av.
Horou. Drahého dne v Praze navštívili jsme Milostné
Jezulátko pražské a hned na to následovalo drahé

rocesí | jubilejní do 4 chrámů, ješ se svolením J.
„ M. pro dieceseny Hradecké mohly býti určeny:

kostel ev. Mikulaše, sv. Kajetana, ar. Víta a v Lo
retě — kde všude vykonánypo dvakráte odpustkové
modlitby. Skvělého uvítání dostalo 60 nám ve vole
chrámě od vedp. kanovníka J. Sedláka a aesintence.
Řeč vadp. hodnostáře utkví v myeli naší. Při mši sv.
u hrobu av. Jana přistoupila ke stolu Páně drubá
část poutníků. Mezi polednem prohlédli poutnícivele
chrám, klenotnici Loretánskou a navštívili blabosla
venou Elektu. Cestou po Hradčanech zpívány písně
marianské. Odpoledne vykonali jeme pobošnost na
staroměstském náměstí u bl. Rodičky Boží a spěv
tam čel zvláště ze srdce všem a působil mocně, Ve
ohrámu Týnském závěrečnými modlitbami a slavným
požebnáním ukončen průvod jabilejní, na jehož pa
mátku obdrželi účastníci po obráska. Se slsami
v očích loučili se poutníci — a dá Bůh, še takové
sjovné, nadšené vysnání víry katolické posílí i je i
povabudí osady, z nichš jako sástupcové vyslání
byli. — Rodička Boží mocnou přímluvou odplatiš
všem, kdo o tak skvělý výsledek jnbilejního průvodu
85. přičinili. Vykonána menší missie — jenž po
sílí nás v těžkém boji sa svatou víru.

slaví. Vnoděli dne21. červenceve 13h,40 min,
odpoledne vyjede a Jíčína uvláštsí vlak uchystaný
pro 800 poutníků přes Veleliby do Bt. Boleslaví a
vrátí se dne 89. července v 7 b. 39 m. večer nazpět.
Kdožiby se chtěl poutité sůčastniti, nechť si zakoupí
ne děkanství v Jičíně lístek 8 třídy aa 3 K, 20 b.
v Jičiňovsí se 2 K 80 h. v Kopidlně sa 2 K. 60 h.
u tamnější nádražní pokladny počínaje 30 červnem,

jdéle do 18. července, ovšem, pokudsásoba stačí.
Klsati bude proslalý kazatel Pan Alois Jemelka
s Prahy. Vldpp. dachovní aprávoové se šádají, aby
pouť onu v neděli laskavě oblásili. —

Také „křesťam“ V| posledních—číslech
„Osvěty lidu“ šmahem odsouzeny byly: poutě, spověď,

panHajn ještěchcemlnvitio árnm křesťan.ství! — Při tom velebí Huee!O Husovi praví
historie: Denně nayštéroval několikráte kostel, čnsto
se spovídal, chodíl na poutě, zvláště do Staré Bo
leslaví atd. Pine Hajne, kde jest důslednost?

Divné zbraň. K malicherné©posnámce
„Oerěty lidu“ v posledním čísle o jménu redaktora

t. 1. prostěse tášeme: Nenípoeudonym „Prosečský“,kteréhoredaktor t. I. vedle svého rodného
jména jit po několik let používá, jinéno české? —

ovašuje pan Hajn itato malichernou osobní narážku
jako zbraň proti nám? — Ubohá „Osrěto*t
I tímto „osvěcuješ“ svó čtenáře?

Školský Obzer přináší zpráva o schůzi
bospodářekého spolku v Bělé u Přelouče, kde před
nášel redaktor „Obnovy.“ Píše, še učiteletvo z Bělé
a z Vápna přišlo odrasiti útoky na školya ovůj stav.
— K tomu podotýkáme, že přítomné učitelatvo ne
mělo pražádné příčiny k „odrážení“ neboť když bylo

p přednášce, bylo celé shromáždění vyzváno, abydo chce učiniti nějakou námitka, se jen přihlá
sil. Ale nikdo to neučinil poněvaděpotlesk, jejš
řečník aklidil nasvědčoval, že shromáždění so všemi
jeho vývodyúplně souhlasí.

Lidová schůze v Rekytně. Z Rokytna
se nám píše: Ve čtvrtek na Boží Tělo bylo u nás
v Bokytně živo. Páni učitelé z okrsku Sezemického
pořádali zde lidovou schůzi. Na programu byla před
náška o domovském právu a o zakládání lidových
knihoven. První přednáška byla velmi pěkná, byl to
předmět ale známý, domovské právo my známe, kdo do
obce nepatří, nepřístojně se tam chová, to my víme,
že se pošle pro četníka a sebere ce. Důležitější bylo
o těch knihornách. Pan řídící učitel ze Chvojence
podjal ee tobo úkolu; o knihovnách toho mnoho ae
pověděl, ale za to o Husovi, Bílé Hoře, emigrantech
a to se rozumí, že také o jesnitech. Ti nešťastní je
suiti všecky ty knihy popálili, tak že jak sám pravil,
jeko dravci ee na ně vrhali. A pak dříve toho Husa za
lotra měli, až on lidem oči otevřel, a teď, — jak ne
chlubil, — kašdá již babička ve dne, v nocí si říká

vjeho spisech —potrnějehozáslaha:Dojemnábylaapostrofa na Bílou Horu, když povýšeným blasem
volal: Bílá Horo, horo soudu, mohyl spousta, kdo to
pomstí! Při těch slovech jeme byli celí u vytržení a
nadšení naše se stupňovalo, když slovy dojemnými,
srakem zaroseným líčil emigranty, líčil útrapy jejich,
jak po lesích se schovávali, do děr zalézali, aš jim
těle chlapy obrostla, jak je nepřátelé £ těch děr za
ty chlupy vytahovali, do pluhu sapřahovali a jimi

tahali. krát nám to opakoval a kdyš to chtěl říkat
po čtvrté, ta mu jazyk slašba vypověděl, my jsme
trnoli a husí kůže nám strachem naskakovala, že by
také nám chlupy na tóle narůst mobly a povídali jsme
si: však jeme nevěděli, kdo byli ti emigranti ;— ještě
jsme čekali, še nám toho více poví, škoda, še již
přestal ale omámením zůstali jsme jako bes sebo s
teprve ve dvě hodiny v noci jsme se sebrali. A pak,
když jeme se ubírali domů, povídalo sa jenom o
přednášce pana řídícího — škodu še to neslyšel, Byl
by slyšel moc hezké věci., Takovými nesmysly se tedy
sytí lid. Tak mluví řídící učitel.

Bezvýzmamnými dopisy obtěšaje nás

js dolší dobu jakásí MarieŠtoudová ze Dvora Kráové. Téměř každý den dójde do redakce nějaký její
dopis, v něm$ ustavičně o sobě trrdí, že jest velkou
umělkyní atd. Při tom hrubým způsobem napadá
mnohé české spisovatele. Zatím ale její liter. příspěvky
kterými nás zaplavuje nejen že naprosto postrádají
ceny, ale je v nich tolik nesmyslů a smatenin, še to
vypadá, jakoby autorka byla choromyslnou. — Ač
jeme jí jiš dali vícekrát na jevo, aby nás svými do
Pisy, kteréněkdy oplývají hrubostí, neobtěžovale, zdá
se, že jest to bezúčelným. Nyní se dovídáme, že i

Jiné redakce obtěžuje a zvláště Novojičínský „Novýivot.“ Vrátí-li se ji dopis spět neotevřený, nechá vi
napsat adresu rakou cizou, jen aby redakci oklamala,
Snad nyní, když jeme nuceni veřejně její jednání od
souditi ustane — a ponechá si dopisy, o které jistě
nikdo nestojí — prosebo. Jestli snad dle svého zvyku
odvolávala se někde na odporučení redakce t. I. pak
to byla lež kterou ona obyčejně se obání, o čemž
jsme se dostatečná přesvědčili.

Podvysecké listy, orgán to dra. Pacáka
to Již tak daleko dopracovaly že jiš ani „Labské
Proudy“ s ními nechtí polemisovati.

O dachovním koncertu v Jaroměři,
fjnesl svého času „Poleban“ správu, v níž pisatel

hrabě nepadá vldp. Štěpánka. Ačkoliv „Polaban“
nám výměnou zasýlán jest, přec právě ono číslo ne
bylo nám zasláno, nepoohybné jen proto, abychom na
správa ta neodpovídali. Nyní teprve se nám náhodou
dostalo do rukou. Dopisovatel. stěžuje ai, že vldp.
děkan Štěpánek nedovolil koncert pořádati v kostele.
Ať jiš k toma byly příčiny jakékoliv, jisto jest, de
vidp. děkan dobřevóděl, proč to nedovolil uavlášté,
kdyš ae to mělodíti v týdnu pašijovém. Jeu
také mnohé okolnosti, které po sralé úvaze značně
přispěly k tomu, aby zákas ten v tomto případě vydán
byl. Nože, co soudí „Polaban“. V první řadé ostře
napadá vidp. děbane, nazývá jej indirektně nevzdě
lancem atd. Nevíme, jestli ale pisatel vůbec ví, co
jest to vadělání a nebo ni myslí, če dosti jest, když



„vaůšlání“dokazuje výráhom : „Oběstípre koto
liciamus jest, še kněšstvo čím dáltím

kdo usiloval o to, aby koncert byl pořádán v kostele.
— To bude tedy štěstím pro církev, kdyš její přední
hlasatelé budou lidem opovršení — a někteří polo
vzdělanci neb i nevěrci budou v kostele udávat tón!
Podivno ale, kdyš to kněžstvo strácí na vášnosti,
proč chrámy čím dále tím více se plní, a spovědníce
stále velikými zástupy spovědníků bývají obloženy,
což svláště platí o Jaroměři. Kdyby to kněšstvo
strácelo na vážnosti, jistě by ten lid k němu neměl
ta důvěra — a prostě do kostela, kde koššatro pů
sobí — by nechodil. — Jestli snad pisatel sám do
kostelu nejde, to ovšem jest jeho věcí — a ohtěl-li
tam jít jenom na koncert, pak bylo dobře, še chrám
k tomu propůjčen nebyl. Dobří katolíci jdoa do

kostela hlavné vykonání poboánosti, ti mají kostelv úctě v každé době, aniš by v něm potřebovali
*oncertu. A jinověrci, neb takoví katolíci, kteříjinak
© kostel api nesavadí, mohou slyšeti koncert jinde,
kam častěji chodí — a nepotřebuje ae k tomu účeli

sušívat svatyně katolická. —| Pisatel dále uvádí
eslo „Pryč od Říma“, jakoby chtěl vyhrošovat od

padem, — ale při tom ei nepomyslí, čo kekový katolík, který jím je jenom dle jména a jest ochoten
pro nepatrné, malicherné příčinysvou víra sradit,
— ani jinému vyznání nebude žádnou oporou, če
takové padanky víře apíše škodí, neš prospějí. —
Konečně to „vzdělání“ pisatele jest pozorovat na
Matku, který vidp. děkanovi poslal. Přilepil tem výutři
žek z Národ. Listů, v němů se čte, že v jednom
pražském kostele ae konal koncert, ovšem zs jiných
okolností, než tomu bylo v Jaroměři, K tomu připsal
pravopisné: „Na vědomí! Věnde možéjen né
zde! Ó bahoslavení — — — — — —< 0 ostatním
ee zmiňovati netřeba. Jisto ule jest, že dopisovatel
si tím sám vystavil krásné vysvědčení, kterého mu
jistě nikdo záriděti nebude.

Slavnost Božího Těla — a Osvěta
lidu. Slavnosti Božího Těla v Hradci Král, věnovala
„O+věta lidu“ celý fenilleton. Inu ovšem, tak slavný
průvod, tolik lidí, kteří sa veřejný projev náboženský
se nestydí, to nedalo panu Hajnoví dobře apáti.
Jeho Blochetná duše xajíste při tom pocítila zármu
tek, že ta „Osvěta lidu“ potkává so s výsledkem
právě opáčným. Jak by to bylo krásné, kdyby po
dobný průvod šel na 6. července ku braníci roští,
někde do volné přírody, kde by ei níkdo nepovrělmi,
de ti známi dobrodinečkové prodávají — (ovšem,
k vůli udržení nadšení) soudky kořalky, (Lomnice n. P.)
kdyby se provolala hanba „klerikélům“ — a pak
svorně 4 Slo do hospody, ten šár z hranice (a také
z něčeho jinébo) zase ochladit! To by byle ovšem
podle „Osvěty lidu“ oslava důstojná, jaké není nikde
rovno. „Osvěta“ vždycky za hlavní dívod v bojí
protináboženském uvádí oslátko, — Ovšem, to 80 ji

k čemu jsou církevní obřady, proč znáti historii cír
kve a účinky, kterými se církev může honositi, —
jen když je to oslátko! To jest to jediné, co si pan
Hajn z bible ještě pamatoje. Nu ovšem, jsou lidé,
kteří si pamatají právě jen to, co s jich povahou
těsně souvisí. Kdyby tak někdo panu Hajnovi řekl,
aby přijel x Pardubic do Hradce na oslátku — ne
vím, jestli by poslechl. O to oslátko by v jeho re
dakci nebylo sice zle — sale k čemu to zbytečné se
okazováuí v pravé barvě na veřejnosti, či ne? —
Nedávno jsem četl o židovské manifestaci v Pešti!
A byl to průvod jen co je pravda! Napřednesl vrchní
rabín desatero, z kterého oršem sedmé přikázání bylo
vyňato a nehraženo jistým paragrafom z talmudu, pak
Bli pášata, za těmi rabloi, kantoři atd, — a hved
sa nimi židé, kteří uměli tobo jistého paragrata z tal
mudn nejlépe využít. Konec tvořily dámy. — Pan
Haja ve svém feuilletoně tvrdí, „že každý uka
suje co má“, že se tedy „Obnova“ pro to nepo
třebuje durtit“ atd. —aty židovské dámy s vystřinými
daty tem v Pošti opravdu nkazovaly, co měly! — To
je ovšem dle zásad „Osvěty lidn“ úpluě správné, to
se jistě nepokárá, takový průvod vybovuje jejím úče
lům. A na to pan Hajn ve svó „bnmapní“ snaze nej
vlu bledí. — Celkem vzato, p. Hejn již dávno doká
sal, že vyšří oíle člověka jsou mu věcí neznámon—
a jen ty všední, materielní zásady ulávají celé jeho
politice tón! —

fWv. malasie. Ze Sobranic a Litomyšle se nám
píšs: Ve farnosti zdejší konány byly ve dnech od 13
do 20. května £. r. sv. miseie. Konali je vel. Otcové
řádn sr. Dominika: řiditel miesie P, Brano Bárta
z Olomouce, P. Koastanc Pechoř z Prahy, P. Lanrenc
Pirkl z Vídaě, P. Odillo Pospíšil z Uherského Brodu.
Hned jakmile roshlásilo se, še sv, miesie konati ze
budou, těšily se na ně duše zbožné, jichž ve farnosti
sdejší, Bohudík, převážná jest většina. Než, jako
všecko snažení církevní, tak i miseie byly bned před

časem také dosti Aepřísnicě posuzovány a pletřásányjazykem několika lidí malé neb žádné víry. Uráděno,
e missio jsou na újmu vášnosti domácího kněžstva,
že lidem hlavy popletou a je poblásní brozením peklem,
a jiné podobné útržky pronášeny. Sotva však vel.
Otcové missionářskou činnost svou započali, urolkl
rázem všecky předeudky, učastenství věřících jak
s farnosti tak i z okolních osad bylo nad očekávání
četné. Chrám sv. Mikuláše, ačkoliv dosti prostranný,
byl denně naplučn a v některé dny ani nestačil pro
nával pobožných i z jiných farností sem ohvátajících.
Obyvatelstvo osadní i vůkolní navštěvováním missio
nářských kázaní « přijímáním av. svátostí (av. avátosti
přijalo 4120 lidí a celá farnost čítá něco přes 4000
doší) skvěle dokázalo, s jak velikon úctou, důvěrou
a láskou přilnulo k dpp. missionářům, kteří horlivým
kásáním slova Božího a podivahodnou ochotností ve
elyšení sv. zpovědi všeobecně oblíbenými se atali. Ka
bratratvu sv. růžence přistoupilo 1200 členů, Vel. pp.
misslonářům za neunernou horlivost jejich vzdáváme

ělehní vroucí: © timič spojujemesrdečné přání,

eby Ši posileřah, by s pomocí Boží mnohá léta
k albení a síloní dacha katolického vydatně pracovali
po osadách naší milé vlasti.

Osobní věstník učitelský. Ns odpoči
nek dání: František Hůšíška, učitel při obecné škole
v Cholticích (šk. okr. pardubický) s Josef Jambor,

učitel při obecné škole ve Vrbíci (šk. okr. podě
Pradak ). Ustanoven byl při měšť. škole učitelem:
Josef aje v Náchodě; při obsených školách: Václav
Říha vKostomlatech (šk. okr, poděbradský), Oldřich
Straka ve Vel. Zboží (šk. okr. poděbradský), Frant.
Novák v Křinci (šk. okr. poděbradaký); podačiteli,
pokud se týče podočitelkami:Frant. Pinkas v Líčně
(šk. okr. rychnovský), Josef Bělka v Dymokarech cěk.
okr. poděbradský), Jaroslav Hora ve Mcelích(šk. okr.
poděbradský), Jen Chmelík ve Skrchlebích (šk. okr.
poděbradský), Karel Kovář v Běranicích (šk. okr.
poděbradský), Jan Moravec v Opočníci (šk. okr.
poděbradský), Josef Kůrka v Žehnni (šk. okr. podě
bradský), Mathilda Bohlíčkova v Pečkách, (6k. okr.

čbradský), Emanuel Podhrázský v Chradimi, Fr.
aller v Králové Měatci (šk. okr. poděbradský).

Tambaraši chrastečtí. Z Řostoksenám
oznamaje: Krásný, příjemný večer připravili nám
v neděli tamburáši chrastečtí, kteří u nás úepořádali
koncert = sice ve prospěchopravy zdejšího, staro
bylého kostelíčka. tce po 8 hod. naplnil se pro
stranný sál p. Hrdličky obecenstrom. Ku chvále p.
hostinského putno hned uvésti, že skytl všem ú
dastofkům dobré pokrmy a čeratvé nápoje, což každý
doznal. — Dostavil se i značný počet účastníku
z okolních měst a obcí, zvláště z Chrasti. Koncertní

rogram byl velicepově uspořádán. Zvláště se líbilo třetí“ číslo „[riumf" od Václava Kaplana. —
Chorratská hymna „Liepa Oaša domovina“ dojala
kaidého svou krásnou melodičností. —| Tambaraši
chrastečtí bráli opravdu skvostně a umělecky. Jest
se co diviti, še za tak krátký časco 00 ustavili jiš
tak překvapujícího úspěchu se dodělali. Koncert vy
nesl 160 koran. — Konáme milou svoji povinnoat
vsdávajíce upřímné díky pánům těm, ktoří naši obec
svou návětěvou poctili, tak milý večer připravili a
o podporu ve prospěch opravy našeho kostelíčka se
přičinili.

Nevá dílua stroinicko-zámečnická(A. Čihák
a spol.) otevřena bude dnem 1. července v Novém
Městě n. M. a sice v budově bývalé továrny na leštidlo.

Samovrašdy židů. V sobotu navečerbyl
v Pardubicích na nádraží nalezen v bndce bredafe
na želesničním voze oběšený žid. Byl v něm posnán
J. Steiner, 19letý ayn kořalečního obchodníka s Bí
lého předměstí. Proč si tak podivným epůsobem
sonfal, není známo. Ale známo jest, še to sonvěrcům
jeho působilo nemalou mrsatost. — V Přestavlkách
u Chrasti, oběsil ee v noci se dne 7. na 8. t. m. žid
Wiener, Samovraždy u židů jsou věcí sajiste velice
řídkou.

Stihaná kuplířka. Nebospečnousvůdkyní
mladých a nezkušených dírek jeat 27letá světoběžnice
Anna Koholová, příslašná do Velkého Třebešova u
Náchoda. Její výhradní činností jest shánění „mate
riála“ prorůzné brloby. Nesvědomitá šenština, po
tloukající se dle věcho na venkově, stíhána jest nyní
zdejší policií i četnictvem.

Podvodník. TheodorStrouhal, který avého
čnen spáchal podvodyv Hradci Králové, Pardabicich,
Hlinska, Náchodé, v Kutné Hoře a jiných místech,
byl dne 11. t. m. porotou brndnskou odsouzen na ©
let do šaláře. Po vytrpění trestu přijde do robotárny.

Opět samovražda vejíma. V Kutné
Hoře zuatřelil se vojín 21. plaku na cvičišti. — Pří
čina, jak to již u vojska obyčejně bývá, není známa.

Ullčalchké konsky. K anonymnímdopi
sům o nichž jeme se již častěji zmínili, dlužno také
zařaditi „žarnalistickou“ činnost jistých pánů kteří
podvádějí redakce. Do redakce přijde třeba v poslední
chvíli před uzavřením listu nějaká zprávička. Je-li
řádně podepsaná a neobsabuja-lí snad nějaké osobní
útoky každý redaktor nemá šádné příčiny ji hoditi
do koše. — A pak se třeba vysvětlí, že to byl holý
klam. Dopíše-lí ee pak na adresu toho, kdo se na
správě podepsal, přijde dopis zpět, s poznámkou, že
jména podobnéhov tom neb onom místě vůbec
není. Tedypod nepravým jménem takové zprávy
jsou časopisůmzasýlány.—Redakcit. |. přesvšechna
opatrnost která se dopisům neznámými jmény pode
saným věnoje podařilo se přec jistému pánu ze

Dvora Králové tímto způsobem oklamati — a sice
zasláním zprávy: „V nebezpečí života“ v minulém
čísle obsažené. Ve zprávě té se uvádí, kterak p. as
aistent Bier při koupání tonal — což ae zakládá na
nepravdě. — Pan aesistent nám píše, že asi taší, kdo
onen pán jest — a še jest to jenom jeden článek
v řetěze uličnických kousků, které již pán ten pro
vedl. — Donfáme, že se nám podaří přijíti takovým
pánům ns stopu, kteří provozuji tento „aport“ na
úkor avých bližních.

Z Pardubie. Plukovník a velitel hulán.
pluka č. 13. v Pardubicích, Maxmilián svob. pán
2 Falkensteinů, procházeje se v sobotu odpoledne
dne 8. t. m. kolem náhonu, klesl pojednou k zemi
raněn jes srdeční mrtvicí. Ještě týž den skonal ve
stáří 51 r. Slavný vojenský pohřeb za přítomností
generality a okolní šlechty konal se v úterý odpol.
na nádraží pardabické, odkud mrtvola převezena
byla do Modré v Uhrách, na panství cesnulého.

Z Kaliště wuHumpolce. Dne 2. června
o svátku Nejevětější Trojice ( odbývala se u nás
vzácná slavnost evěcení nových 3 oltářů, kazatelny i
jiných předmětů uvnitř kostela, které vykonal vldp.
Fr. Trávníček, bisk. vikář z Krásné Hory. Aš dosud
bylo v našem kostelo vše chudé a jednodoché ale —
díky Bohu — obuduba s něho již amizela a nyní celý
náš kostel vnitř j vně stkrl se takovým levkem a
nádherou, še by mohl býti ozdobou i mnohého většího
města. Osadníci jsou téměř okousleni, a váeobecně se
mluví: Těšili jeme ne na opravu kostela, ale že by
tolik nádbery se sem dostalo, toho jsme te nenadáli.
Za tu všeobecnou radost nám způsobenou dík v první

fadě buď vadán veleváženému c. k. okr. hejtmanovi

5. jjkovi a velovášenému c. k. okr. indinýroví p.os. Šimkovi,oběma v Něm. Brodě. Oba tito pánové
ukázali ku kostelům zvláštní přízeň tím, de oba, ač
jsou v Něm. Brodě teprv 4 roky, všecky kostely i
fary náboženské matice uvedli do vzorného pořádku.
Všemohoncí Bůh buď jim odměnitelem! Celé vnitřní
sařízaní velesl. o. k. místodržitelství v Praze svěřilo
firmě „Petra Buška synové“ v Sychrově, která se vy
rovná i těm nejlepším firmám citozemským, coš budiž

Soporačením tém, kteří budoucně budou do kostelao .

Z Běchar n Kepidlna. V nedělidne3.
t. m. zavítal k nám vidp. Jan Tichý, vikář s Ostružna,
aby posvětil nám krásný sv. kříž, vznešenou rodinou
braběcí se Šliku obci Běcharům věnovaný. Hlabokému
dojma neubránil so dádný, kdo popatřil na nepře
hledný dav věřících, dítek a dospělých, řemnoba
spolků i vzácných hostí, nbírejících so v středa s vidp.
avětitelem a místními duchovními za zbošných písní
a modliteb k místu, kde ov. kříž postaven a důstojně
okrášlen byl. A byl-li jiš každý dojat tou opravdu
akvělon účastí celó obce i širóbo okolí, ještě mocněji
dojala nás všechny krásná a dojemná alova — jež

prominvil zde u av. kříše náš vld, pan farář Kareledlička. — Vroucími díky provásíme ještě ony výše
uvedené šlechetné hraběcí Rárce av. kříže, i vid. p.
avětitele, jenš nám jej posvětil. Zároveň vřelý dík
vadáváme volevášenému psnu Karin Hoffmannovi, ps
tronátnímu komisaři, biahorodómu panu rytíři zo
Šlechtů a z Hrochova jakož všem vlctpp. úředníkům
vrchnostenským za Inskavé účastenství. Taktéž sluší
vzdáti vřelé díky pp. starostům okolních obcí, kteří
se vo valném počtu slavnosti naši byli zúčastnili a
tím křest. katolické smýšlení veřejně osvědčili. Plné
uznání a zvláštní dík vyslovajeme vlct. panu centr.
fiditeli Jar. Rejarovi za práce, které a postavením
kříže byly spojeny a které on ochotně vedl. Zaplať Bůh

Různé zprávy,
Císař v Praze. Těžkojest v týdenníkuro

zepsati ae široce o nlavnostním hávo, v který se Praha
v posledníchdnech oděla sby důstojně uvítala Jeho
Veličenstvo, císaře a krále. Těžkojest vyličovati ty
dojmy, které se však účastníků zmocnily. když sta
řičký císař vstoupil na půdu metropole Čech. Jsou
pamětníci, kteří přežili již dosti slavností v Praze —
a ti tvrdí, že ještě nikdy nespatřili hlavní měato krá
lovatví českého v tak nádherném roude, jako tento
kráte. Denní listy byly přeplněny zprávami 0 deko=
raci domů a ulic, o nádherných alávobránách a ©
přípravách ku dnům slavnostním. — Ten český lid
dokázal, že i doby nejkratějších zápasů s láskou a
důvěrou ne ku své dynastii, k tomu trůnu, v učjž
skládá avoji důvěru v bojích s odpůrci nejzarytějšími.
Kolik bonří, kolík zápasů bylo již tomu českému ná
rodu prodělati, kolik bezpráví od vídeňských vlád
zakoučeti, ta celá politická činnost jeho podobala se tr
nité cestě tolikerým zklamáním abolem lemované . .A
hle, nyní jakoby znovu zrozen, v slavnostní se odívá
háv, spěchá tam do matičky Praby, aby spatřil svého
krále, aby se vynasnašil co nejlépe k Jesku slavnosti
přispěti. Taková jest již česká povaha. Dnes trpíš
pod nátlakem nepříznivých okolností — a zítra spa
třís-li někoho, kdo rovněž trpí, zapomeneš na svůj

žal a hledíš jeho v zármutku potěšit. Trpálivě snášíškřivdy — a sebemenší projev přátelství, který ti kdo
věnuje zplalíš vděčností a opravdovou, obětavostí
echopnou láskou . . . Král náš tedy dlí v Praze. Ne
možnovyličo ati průběh nvítání — bylo by toho
mnoho. Podáváme svým čtenáříim nástin nejetrudnější:
První atanice na pomezí českém kam císař zavítal
byly Hrdlořezy. Již tam vlály prapory, domy a cha
loupky byly slavnostně ověnčeny. Tak tomu byloi
v Suchdole, Chlumci, Třeboni, Lomnici, Veselí, Sobě.
alav, Táboře, Benešově a Vršovicích. Na nadraší cí
saře Františka Josefa v Praze byly ohrcmné zástupy
lidu, a na peroně echromaždili us moozí hodnostáři.
Císaře provázel ministerský předseda šlechtic Koerber,
místodržitel hr, Coudenhove, kříd. pobočníci hr. Paar,
a ši. Bolfrne, dva adjutanti, sekční def, sekční rada
e jiní. Celá dražina císařova která do Praby zavítala
obnáší 440 osob, počet to neobyčejný. S tak velkon
dražinou ještě náš císař nikdy nejel. Na nádraží ovi
tal J. V.starosta dr. Srb srdečnou fečí, napřed česky,
pak německy. Na to J. V. odpověděl rorněš napřed
česky, e pak německy, děkaje za milé uvítání, jehož
se ma dostalo. Pak byli J. V. představeny některé
osobnosti, 8 nimiž J. V. srdečně rozmlouval. Násle
dovala triumfální cesta do královského hradu. Obromné
zástapy lida tísnily se ve skvostně oadobených ulicích
a odevšad jako bouřeozývalo se volání:Sláva“ „Hoch“.
Byt to opravdový jásot, jímž J. V. byl moccé pohnut
— a z kočáru věrnému obyvatelstva královaké Prahy
kynatím hlavy neustále děkoval. Tak český lid vítal
svého krále. Nentnchající jásot provázel panovníka
až na Hradčany. S hradeb Marianských zavsnivala
děla a a věží všech chrámů pražekých rozezvučely a0
svony. V královském bradě avítel J. V. oděn porpu
rem J. Em. kardinál bar. Skrbenský. — Tím první den
skončen. Slavnostní předutavení v Národním dí aile
ku poctě vznešeného panovníka konalo se ve čtertek
večer. J. V. byl e výsledkem velice epokojen. V ne
děli večer bude se konati rogata na Vltavě, která
zajisté přivábí mnoho tisíc účastníků. Přípravy json
veliké. O dalším průběhu pobytu J. V. v Praze při
neseme správu v čísle příštím.

„Hranice vzplála . . .“ Ve Štyrském
Hradci vydána byle právě kniba o reformaci. —
Scéna, kterak Jan Hus šel ua popraviště líčsna tam
následovně: „Kolem vlní we zástop lidí různých ná
rodností. Ku hranici vedou vojínové muže který kře
čovitě pohybuje rty. Nešťastný! Posledně se v jeho
nitra vzpírá pýcha — a vítězí na povinností. To vé
domí, še umírá ne sice za plesvédčení — ala pro
vavřín slávy, aby jméno jeko bylo v historii sazna
menáno — byťi třeba netušil, jak mnohých obětí ta
jeho sláva bude kdysi vyžudovati, to vítěsí nad svě



domím které v kritické chvíli mocně se ozývá, — A
nedaleko stojí sástap kněží, a v obličeji mnobého
2 nich jeví se vármutek, který až slzy sočí vynucuje,
zármutek nad jedním ztraceným spolubratrem, který
jenom svým přičiněním hranici si zapaluje - — —*“
Jak velice liší ee tato úvaha nepředpojatého autora
od nadšených článků našich moderně husitských
listů, které staví Husa, nad všechny světce, při jebož
emrti „mnichů rota líná" jásala a stropile „pekelnon
vřava l“

Důslednost protestantů. V Lilienberga
byl zatčen protestantský hlasatel hesla „Pryč od
Říma“, Jonef Schwarz, poněvadš učinil na mladou
selku Annu Gloknerovu nemravný útok. — Protestanté
viní katol. církev že ona navádí ku smilstvu.

Velikým etitelem císaře Josefa IL jest
poslanec Wolf. Hlavně proto, že panovník ten sruso
val kláštery a kostely a při tom usiloval jen, ab
zavedena byla jen jedna feč — totiž němčina. —
mnozí čeští vlastenci přáli by si rovněž aby doba jo
sefinská se vrátilo v Čemě jsou s Wolfem za jedno.
Ze samé vlastenecké snahy pomohli by sice pod krá
sným heslem — český národ ubít!

O vytrvalosti v práel píše S. Smiles
takto: „Statečný člověk nedá si vzít odvahu, nýbrž
pokouší se a pokouší pořád, až dobude úepěchu. My
bychom rádi měli viditelný úspěch, jehož někdo do
spěl, ale zapomínáme námah, útrap a nabezpočí,
kterým býval před tím úspěchem vydán. Jednou přál
maršálu Lefovreovi (čti Lefevrovi) kterýsi přítel dtěstí
k jeho jmění, a tu maršálek odpověděl: „Závidíte mi
snad? Nuže, můžete to vše mít laciněji nežli já,
Pojďte se mnou na dvůr. Tam ze vzdálenosti třiceti
kroků atřelím na vás dvacekrát a nězastřelím-li vás,
je všechno vaše. Jak, nechcete? Nude, vězte, že na
mne etříleli víc než tisíckrát a z menší vzdálenosti,
nežli jsem se domohl toho postavení, v némě mne
vidíte dnea |“

Katolické spolky. Stává ae často, že
mnobý kněz nechce ve své osadě katol. spolek zalo
žiti, byť i bylo dosti takových, kteří by si to přáli,
Obyčejně uvádí důvod: „Mám nyní na osadě svatý
pokoj, a kdybych založil katol. apolek budu míti boj.“
Na to správně odpovídá „Věstník katol. duchovenstva :“
Kdo jest katolické věci příznivý, ten do boje proti
katolickému spolku nepůjde, a kdo jest katolické věcí
nepřítelem, 8 tím se bojovati muaf, Ten shnilý mír
má mnoho škody katolické věci ua svědomí, Dnes
více než kdy jindy vládne naší spole'ností náboženská
lhostejnost a to jest tom nejhorší hlízon a morovin.u.
Nechť tedy nastane katolickým spolkem lišení duchů,
bode to jen na prospěch dobré věci, A 8 těmi přá
teli, kteří se kněze z ohledů: společenských drží jen
potud, pokud se o náboženství nezavadí, nechť kněz
nikdy nepočítá. Takový mír a takové přátelatví dávno
za pic nestojí; neboť přátelé tohoto druhu opustí
kněze a neckají jej samotného, jakmile jen o pro
spěch katol. věci zavadí.

Co jest katolický kměz. V době,kdy
na všech téměř stranách štve ae proti katolickému
kněžstvu, zejísté charakteristické jsou alova, jež pro
nesl šlechetný Tomáš Barke. Praví takto: „Kněz je
muž, který ve dnech mladosti, když probouzejí se
vášně, když přirozenost co nejúsilovněji svých poža
davků se domáhá, praví sám k sobě: Přinesu v oběť
své urdce, avé náklonnosti, svůj život, avé tělo a svou
duši. Koma? Saméma Bohu! Ne! Neodchází na poušť,
ale odevzdává se ve elužbu lidem, uchopuje ruce
všech, kteří ho obklopují, tiskne jim rnce a upřímně
praví: Náležím Bohu a vám. Nikdo není tak zasvě
cen jen spáse Človéčenstva jako právě kněz, an £a
uvěcen jest spáse člověčenstva samým Bohem při svě
cent! Není nikoho, na koho by celý národ počítati a
spolehnouti ve mohl, jako právé na kněze. Neboť,
když mor v městech řádí a smrt a ohavnost spuštění
vebou přináší, každý sní utéci, a svůj divot zachrá
niti, jen kněz nemůže, ano an neemí odejíti, on ná
leží Buhu a lidem, avým spolubližním!“ Hle,toť tedy
jest ten katolický za dnešních dnů tak kacéřovaný,
nenáviděný knězi

Vilém IE. — a divadlo. Král. dvorní
divadlo v Berlíně ztrácí rok od roku obliby, přičině
ním samého císaře Viléma, On chce, aby se hrály
jenom kney, v nichž jeat hodně kadidla, byť i po
strádaly naprosto umělecké ceny, O-ecenstvo berlín
skó však co jíž nasytilo těch nezáživných ber — a
proto přestává dvorní divadlo navštěvovati. Když so
při dvoruf bostiné minulý týden o tom mlavilo, Vilém
problásil: „A kdyby se to celému světu nelíbilo, jen
když mně ne to líbí“. Dle toho se může dočkat té
radosti, že bude dvorní divadlo navštěvovat jenom sám.

Reklamu dobře dovedou vyožít majitelé
obromného, amerického cirku Baroum a Bailvy. Než
zavítají na některé místo, zaplaví velé široké okolí
svými plakáty — a v novinách nechají otisknout
celostrauní inserty. A vskutku, ta reklama dělá pravé
divy. V Čes. Budějovicích k. př, byli jenom jeden
den a vybrali nejméně 70.000 K.

Kojmná novorozené Italské krá.
lovské princezmy bude šťastnou ženou. Jak
italské listy adělají, obdrží čena ta, solka Magdalena
Cieli jako mzda 350 lir měsíčně a mimo to vždy po
19.000 lir při prvním zubu, prvním slově a prvním
kroku princezny Jolanty. Po vykonané službě obdrží

hojné . 000 lir odbytného e doživotní pensi 100 lirměsíčně,

Listárna redakce.

Hořice. Došlo již pozdě; v příštim čísle!
Nová Ves. Srdečné díky.
Roudná Jes: příliš osobní. Nebodí se do novin.
Dp. P. v S. Bylo příliš dlouhé.

Sbor učitelský
činí uctivé pozvání k

AKADEMII
“ již pořádají ——————

nnadidatky dirěo peedagncheistře 4krále Fraztilku JemzátL

V CHRUDIHI,
ve čtvrtek, dne 20. června 1901 ve slavnostní
síni ústavu ve prospěch chudého jeho žákovatva.

Pořad:

1.) Šárka: Živý obraz.
2.) „Bůh v přírodě.“ Frant. Schubert. Sbor.

3.) „Jeníček a Anička.“ Drojspěv.4.) „Jen jedinkrát.“ Bohumil Vendler.Sbor
5.) „Zastaveníčko v ráji.“ Kaj. Tyla Deklamace.
6.) „Salve.“ Jan Keller. Sbor.
7.) „Modlitba na Čerchově.“ Eliška Krásno

horská. Deklamace.
8.) „Česká avatba.“ Karel Knittl. Sbor.
9.) Hold Bedř. Smetanovi: Živý obraz.

10.) „Vínek ze Smetanových oper.“ Fr. Bauer
Martinkovský. Sbor.

Ceny mist: Křeslo 1 K 60 h, sedadlo 1 K, místo
ku stáni 60 h, studentský listek 30 h.

Předprodej lístků obstará ochotně obchod p.
Boh. Koile na náměstí. Kromě toho lze dostati

lístky v ústavě u pokladny.
Začátek o půl osmé hodině večer.

+ +.
(S potěšením zaznamenáváme, še kandidátky

vychovávacích ústavů školských asster v umělecké
snaze pokračují. Slavnosti v ústavech těch již pořá
dané nalezly veliké obliby. Z toho již vidět, že žákyně
paedsgogia nejsou vedeny jen k „pobožnůstkářatví“
jak mnozí „dobrodinečkové“ tvrdí, nýbrž že zde jest
opravdová snaha, všestranného vzdělání jim poskyt
nouti. Pozn. Red.)
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Zástupce pro Hradec Králové a okolí:

č František Vodehnal. “ s
= Zu Pardabi kolí: ra
Ř h incene "Chomrak.“ „

BÍ kote| Projie[| Fehepí| B

Ph. Mo. B. Y. Morávek
IKukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

6“ Doporučuje se 00 nejlépe. "U

Josef Štěpán,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakoš i nově staví

oltáře, kazateloy, všeho drubu sochy a veškeré
do oboru tobo spadající práce v nejmodernějším

provedení a v cenách velmi levných.

Látku na kleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/186 em. širokou
sa al. 2-40 metr, jakož i bobatý výběr jiných
druhů a suken ku chrámovým účelům v nejlev
nějších cenách nabísí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům se sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obohodní komorou Pražskou za
wlastní výroblky. —Závod založen r. 1634, od

kteréž doby poctivě trvá.

Nejvyžší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný díplom, 1891. Nev vyznamenání na školské
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv vysn.
sa vystavené varhany na Národop. čeakoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulbarské výstavě v Plovdívě: zlatá

státní medaile 1892. Jaror krajíneké vánavy v KutnéHoře r. 1000. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na
Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

dana Tučka v Kutné Hoře
(saloženo r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsonstavco
uejdůkladnějí a v cenách nejmírněj

ších aopravy a přestavbvarhan provede xa nejmírnějšíc

dodmínek, šach Mvšech soustav pro
harmonie Koxely,školy a
salony v nejlepším provedení apě
tiletou zárukou a za ceny mírné.

taképraváamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysnameBÁDY.

Cenniky varhan a harmonií na požádání
zdarma a franko.

Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. Kn.

Staré náměstí čís. 73.
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

tronátním úředům

pro malby chrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobízen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Oeny co nejmárnější.

Plán na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

Antonín Sucharda,
sochař ařezbář v Nové Pace(Krkonoše)
doporačuje se Im sho ovení oltářů, Božích hrobů

a velkorjch potřeb umění církorníhoj též zhotovuje y světců ze dřeva | s kamene. — Ntarší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivé opravaje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ruší, jakož| za řádnou prácí pfi cemách nmejmír
nějších. 8 úctou veškerou

Antonín Sucharda.

CDOOOOOGOOGO-GOOOOOGOOOGO:

Nejtarší výroba jemných

Lomnokýců SLOLANŮ,
desertek Karlovarských,

oplatek a mandlových věnečků
v jakosti nedostišné a v lepších kruzích oblíbené.

1 kg. velejemných sucharů . . zl. 120
1 kg. mandlových socharů —.. zl —90
1 kg. dobrých obyč. sucharů —.zl. —60
1 kg. mandlových věnečků „£). 120
1 kg. obyčejných věnečků —.„2l. —70
10 kusů trubiček máslových . zl. —50
10 kusů karlovarských oplatek zl. —50
60 kusů vale velké. „. . „zl L—
50 desertek plněných . . . „zl 1—

M. Pekárek
výroba sucharů u oplatkáfetví v Lomulci m.P.

ODoOoOooOooOooo-oOoOoOoOoOoOoO0:



Česká největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR 4 SPOL.

1je v Hradci Králové.
: hem G Filiální sklady: Budapest: VIIL József kdrát 16; v Brmě, Nová ulice č. 8; ve Vidal IX.Harmoniegasse8.kov gWP*>Ilustrované cenníky franko a zdarma.“OPPP PUPPO SOON

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

mm|

Bez konkurenoce.
Založeno r. 1807.

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.
OITOUSLE ©

školní '/,, */,, */,, výborné se amyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 16,

B
X

G
je livovici vlastní vý 20—80 ul. Violy, čela, basy, citery, fétny, klarinety a t. d. velice levné; na př.: |Měř

J rocná S jako i ble sA ny, koncertnícitera pouzdře od7 al., flétna z grenadil.dřeva 10 klapekz nov.stříbra Vovocná vina jako jablečné, DOruv- 12 sl., klarinet z grenadil. dřeva 14 klapek Fis brejle z nov. stříbra 19 zl. Kytary, (WM
kové, rybízové, ovocný Cognac, mandoliny, brací stroje. Pouzdrona housle od 190 zl., smyčceod 46 kr. do 16 zl. č ý

višňovku, jeřabinku atd. Bubny pro obecní úřady, hasičské a ponocemskétrabky a voškeré W
Různé drohy likérů, marmelád, kom- plechové hudební mástroje za cenm výrobní. XY
potů, ješ na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.460PbwoMoBir*GND *

Óyrové pravé lososové pstruhy
těž dooně marinované, dobře upravené, ve vaničkách
od 3 do 10 kg. nabízízanejlevnějšícenua zasílá VEZ

KACČOJCENC,
VESA ESATANAJÉJ. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě. TONER

J, HROMADA (dříve Kopal« spol.)
Hradec Králové, velké náměstí,

Veškeré potřeby pro krejčí a švadleny. Hojeý výběr elegantních slanečníků. Velký sklad šněrovaček, blůzek a zástěr
Ceny nejlevnější.

BE-Velký výběr "08
zlatých a stříbrných skvostů, svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárakou

JAN KALIS|
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přísežný znalec c. k. okresního soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

n Horák, ) JAN VOREL
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci Y Náchodě (království České)
novýchvzorkůpravýchvlněnýchlátek Zboží bronzové a niklové. Novinky

vlastnívýroby z nepravého kovu v ohni zlacené.

pro dobu jarní a letní. Imitacenapodobenépravýchvěci.
Též velejemné Brože, řetízky k bodinkám donble pro pány a

Výtečné struny.
Připomínám, že zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje
jakosti nejlepší, přesně laděné a vyzkonšené pod zárukou. Mnoho pochvalných uznání

po ruce. Objednávky | správky přesně a rychlo.

Jan Čermák v Hradci Králové,
velké náměstí čis. 135.
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[o, S Nejlevnější ceny.

Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí se 8 přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučaje specialní zoalost
u prováděnímalování kostelů v růz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

ME" Práce a objednávky"Ni
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle bisk. residence.

Jan Horák,

dámy, náramky, jehly do kravat, návěnice, kno- ty
látky na taláry, Aíčkyk náprsenkám,vroubenénepravýmikamenyOltáře, kazatelny, a t d.

Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj- od pravých k nerozeznácí. Zasílá se též na výběr. nabízí
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob- "vaaa »A Provčelaře!| Pani JI
Přihromadnémobjednánívětšívýhody. Královny za 5 K franko. Roje zabh Ř bářský lé truhlářství

48 maspldtkyboxzvýšenícen! 11 K franko. Za živé dodání se ručí. závod řez Aís nh ruhlářství

Věelařský spolek Loučeň. Plány,fntografiea rozpočtynapožádání.

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
WW-Fivo z měšťanského pivovaru V Plzni> O přímo od čepu. ii
Slavnostní, svatební a přiležitosiné hostiny upravuje a obstarává

, k největší spokojenosti, ve kteréžto příčině těší se hojnému, licbotivému
usnání P. T pp“ hostí z !rahby i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida. VáolavVacek,mejitel.



Díkůvzdání.

77 těžkém zármutku, jímž jsme byli z vůle Nejvyššího stíženi, byly nám zvláštní útěchou

přečetné projevy upřímné soustrasti, jichž dostalo se nám za příčinou úmrtí vroucně milované mojí

manželky, dotyčně sestry a tety paní

Marie Olukové T0z. Dvořákové

jakož i za přehojné účastenství při pohřbu jejím, takže máme za povinnost svoji vzdáti za ně všem

nejvroucnější díky.
Zejména cítíme se díky zavázáni: Vysocedůstojnému panu M. Musilovi, kanovniíku a měst

skému děkanu, jakož i ostatnímu veledůstojnému duchovenstvu za vykonání pohřebních obřadů, vele

váženému panu M. Okentasovi, c. k. dvornímu radovi a presidentovi krajského soudu, veleváženému

pánu M. Stelnfeldovi, c. k. místodržitelskému radovi, slovutnému panu JUDr. Fr. Ulrichovi,

starostovi města a slav. městské radě i slav. obecnímu zastupitelstvu, slav.Záložnímu

ústavu a úřednictvu, slav. správě měšťanského pivovaru, pp. MUDrůmo. Klumparovi

„a Lo Tyvrzskému, jež pečlivě zesnulou ošetřovali, vysoce ctěným dámám dobročinného spolku,

družkám zesnulé v dobročinění, velectěné rodině p. Jindř. Jelínka, za všecky přátelské služby,

ctihod. školským sestrám, slav. správě ústavu hluchoněmých, všem, kdo nám osobně,

písemně a telegraficky soustrast projevili, všem dárcům krásných věnců, milým přátelům

a známým jakož i velectěnému obecenstva jež v tak okázalém počtu naší drahou nebožku

na jeji poslední cestě doprovodilo,

všem „Zaplať Bůh“!
V Hradcoi Králové, dne 5. června1901.

Antonin Sluka,
manžel.

Panu HH.Richtrovi, majiteli pohřebního ústavu v Hradci Králové, budiž za vzorné obstarání pohřbu

náš upřímný dík.



Ubývání an: v byrách
Národobospodátské myšlenky šivnostemskýho spole

čenstva v N—ři.

. Kašdý cestovatel, který pro sdravísvé
neb k vůli nalezení pevného stanoviska pro
živnostenskou činnost svou již více horských
krajin poznal, přesvědčil se, že nedostatek
větších ploch orné půdy, nerovnost a kame
nitost její, nerozvazuje u žádného národa pouta
náklonosti, co možná nejdéle setrvati na půdě
zděděné po otcích svých. I v Čechách. jest
v moobých krajinách horských lidnatost a
zámožnost obyvatelstva větší, nežli v rovnějších
polohách jihu a západu našeho. Průmysl, pra
covitost, epořivost a obchod obyvatelstva
horského nahrazuje mu více než dostatečně
všecky hmotné výbody, které prozřetelnost
Božská poskytla krajinám jiným.

I půda tak úrodná, jak se jí bonosil
starý Egypta Palestyna, může národem každé
namahavější práce se vyhýbajícím v několika
stoletích tou měrou vyssátá býti, že pozděj
ším pokolením ukazoje se býti půdou pouště,
jejiž dřívější bohatost a krásu si přítomné
lidstvo ani představiti neumí. Národové tací
rozprchávají se potom baď do všech koutů
světa, neb vysílají jednu částku svou v podobě
ozbrojených kobylek mezi národy sousední,
by si z nich nadělali dostatečný počet otroků
pracujících za ně. *

Ko takovým národům nenáleží však ani
Češi ani ta částka Němců, která jako spolu
obyvatelé naších hor Orlických zůstala vždy
věrua katolickému přesvědčení svému a svým
zvláštním jazykovým výrazům. Obyvatelé vy
sokých hor to byli, od nichž 8e naučili jazyk
svůj snadno proměňující obyvatelé nížin né
meckých té tak zvané vysoké němčině, — oby
vatelé horských chaloupek alováckých a hor
česko moravských to byli, kterým má Praha
co děkovati za nejvíce slov namáhavě sebra
ných v Jungmanově slovníku, bez něhož b
nebylo možno dokázati, že v těžkých dobác
národního úpadku tu ještě nějaký života
schopný český národ žil, který se osměliti
mohl blásiti se o svou universitn Karlem IV.
založenou.

. Obyvatelé horských krajin, nechť si již
náležejí ku národnosti kterékoliv, neztrácejí
tak snadno svoji víra a lásku k půdě potem
svých otců skrápěné, jak se domnívají ti, je
jichž bůžek se mnsf zlatem třpýtiti a krva
vým mečem stále mávati, aby si naklonil
lásku svých věrných otitelů a krotiti mohl
všecky ty nesčíslné vášně svých — opilých a
bojujících otroků, které musí udržovat ve
stálé slepotě a navzájem se ničící činnosti,
aby zůstal všdy v lesku té nejvyšší svobodo
mygloosti ukrytým, neviditelným bohem svých
viditelně bezhlavých ctitelů.

O národnostním boji, o nějakém pošino
vání jazykových hranic v Orlickém pohoří za
dnů našich nelze ani mluviti. Čech se učí
německy a Němec česky stejně ochotně a
žádný se nebojí o ztrátu svého jazyka ma
teřského. Ani ty nejpřepodivnější rodinné a
krajinářské slovní zvláštnůstky, které žádný
jazyk svůj tříbící národ do svých tištěných
slovníků nepřijímá, horák Čech a horák Němec
nezapomíná. Oa obohacuje jazyk svůj ve škole
výrazy novými, kterých užívá v dopisech a
při rozpravě 8 učenými měšťáky,ale nejdražší
mu slova starého otce svého a matky své
beze změny svého bydliště zapomenout, to
jest mu věcínemožnou|

Že obyvatelstvo hor Orlických pilné
jest a pracovité, o tom ee každý náš host
velmi rychle a snadno přesvědčí. Tu vidí na
jaře a na podzim něco, co se rolníkům vkraji
ani ve snu nikdy nezdálo, totiž orání a vlá.
čení příkrých strání, na nichž by žádný tažný
dobytek již chodit neuměl, pomoci do plahu
a do bran zapřažených možů žen a dětíl
I v našich chaloupkách dosud ještě klepající
starodávné tkalcovské stavy jsou toho svědkem,
že chudší obyvatelstvo hor Orlických rádo se
uspokojí s kašdým dost malým výdělkem,
který je nenutí opastiti svou domovinu a ten
poslední zbytek svého rodinného majetku
přenechati rukoum cizím, které by si ho ne
uměly dostatečně vážiti.

Bezpočnost majetku jest zde tak veliká,
že obdiv vzbuzuje u každého cizince, který
si povšimne, jak mnoho tu věcí leží neuzavře
ných, kolem tak mnohých po různu stojících
stavení, z nichž se skládají naše obce ven
kovské. Mnobý zámožnější kupec z kraje,
který se tu stane majetníkem nějaké usedlosti,
a ještě noví jak daleko 88 svou důvěron na
poctivost a svědomitost všech svých sousedů

jíti smí, někdy snad apozoruje, někdy snad
ani nespozoruje, že 66 mu ztratilu nějaká ma
ličkost. Ta však mezi svým majetkem spatří
nějakou věc, na kterou 80 nemůže ani upa
matovati, jakým způsobem by bylo možná,
e se dostala mezi věci náležící jemu. —
ádný se k ní neblásí| — Když se pak ta

kové případy opakují, a on pozorováním svého
okolí pozná, jak umí svatá zpověď působiti
mezi katolíky horskými, ta konečně pochopí
ten hluboký smysl prostonárodního pořekadlu
zdejší krajiny: „Pořádnému člověku se nic
neztratil“ Tu pozná, že zdejší lid počítá i
s věčnosti! On neztratil dosud víru, A nestra
til také úvěr, který se mu poskytaje často
v míře hojnější, nežli to rozvážnější živnost
nici mezi námi schvalují.

Továrny mnohých zemí zasypávají nás
svými lákavými nabídkami tak, že kdyby jsme
jen polcvičku jich přijali a zaplatili, byli by
jsme v krátkém čase hotovými žebráky. Co
zkušený a dobře počítající starší obchodník
náš nepříjme, to nabízí se nezkušeným rolní
kům a chalupofkům, aby zřízením si nějakého
domácího obchůdku prý si něco přivydělali,
an úřady jim v tom žádné nepřekročitelné
meze nekladou. Tím vzniká tolik novopoče
ných obchodníků mezi námi, že mnohostrannou
nabídkou zdánlivě Jaciného zboží, chudší oby
vatelstvo naších městysů a vesniček sváděno
bývá ku přepychovým koupím, které je
v krátkém čase připraví i o ten poslední
zbytek rodinného majetku a z nich ge stanou
stěbující nádeníci tovární.

Poskytováním úvěru svědomitým kato
líkům, kteří ai ještě nějakého rodinného jmění
zachovali, nepřijde továrník ani o haléř,
Ukrytím svého zboží pod střechami domů a
chaloupek svých dlužníků, uspoří vydaje na
rákladná skladiště, které by pozornost fi
naněních úřadů a po případě také i věřitelů
na se obracely a pochybnou učinily některou
výboda, kterou mu poskytuje každé dobře
střežené ©tajemství jeho knih obchodních.
Všecko nebezpečí, poplatky assekurační, dávky
zemské, okresní a místní, svalí se na bedra
úvěr přijímajícího. Zadluženost knihovního
majetku u nás stále stoupá a tím i počet
obyvatelstva počíná ubývati.

Čím se honosily před šedesáti lety hory
severních Čech nad horami východu? Krásných
ekal a mohutných kmenů rozsáhlých lesů
bylo na obou stranách stejně mnoho, zalidně
nost byla na obou místech stejně veliká. I
občanské ctnosti českého a německého oby
vatelstva Orlického nebyly a nejsou dosud
méně cenné, nežli občanské ctnosti Němců
severních. Svépomoc se na obou místech
stejně ozývala a pracovala, ale na severu
byla vlivem silnějších činitelů stále podporo
vána a živena 8 na východě podobným vli
vem stále zdržována a ničena, tak že ani rok
1866 všecky tu spolupůsobící strany nepoučil,
co umějí cesty, pohraniční hory protínající
při nedostatku cest vnitřním potřebám země
sloužících, které by v nevelké vzdálenosti od
země sousední rovnoběžně 8 hraniceri vedené
byly! Proč není na českém východě možné to,

Kdyby se vystavěla z počátku jen úzko
kolejová dráha spojující Kyšperk, Nekoř,
Klášterec, Žamberské lesy, Rokytnici, Oařím,
Hrádek s Náchodem, zvedl by se domácí prů
mysl náš tak, že by nesloužily naše hlavy a
ruce více záměrům cizím a v krátkém Čuse
narostlo by této dráze tolik křídelnic, že by

ozději velmi snadno určiti se dalo, kudy by
jíti měla též potřebná tu dráha širokokolejná.

ředevším křídlo od Nekoře a Klášterce pod
amberskými lesy ku Bartošovicům a Kron

štadta vedoucí by bylo tak výhodné, že pou
žitím přebytečné síly divoké Orlice s velmi
malým nákladem by se tu dala postaviti
dráha elektrická, která by spojovala Bartošo
vices výše ležícím Kronštadtem i s Kyšper
kom a Žamberkem a beze všech velkých ná
roků na pomoc státní dříve provedena býti
mohla, nežli nákladnější část strategicky ve
ledůležité tratě od Rokytnice přes Ouřím a
Hrádek k Náchodu.

Nevelkým nákladem a svorným spolapů
sobením všech majitelů lesů a živností, na
pravém břehu divoké Orlice mezi Kronštadtem
a Žamberkem položených, obohatili by jsme
se svou vlastní prací tak, že by nám nebylo
zapotřebí děti naša snižovat ku nevlastenecké
práci toulajících se továrních úřadníků a
dělofků, sloužících kapitálům cizozemskýmI

Tu čeká vděčná práce na naše odbor
úíky! Ta jest čestné místo pro vlastenec
kou činnost naších poslanců! Zvláště na
jaře jest přebytečná tu vodní síla tak veliká,

še by i ty nejtěžší saroviny naších bor Or
lických, kterých nyní cizozamsko používá,

obráceny býti mobly ve prospěch našehoprůmyslu domácího.

4928 čSeR“

"C'ržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 5. června 1901. 1 bl.

pěenice K 1360 —1330 žito K 11 40—1%240, jedmens
K 8%50—960 ovesK 5 80—4-60, proso K 9-60—10:00
vikve K 11:60—12 00, hrachu K 17-00—2200, jáhly K
1900 krup K 16:50—2400, bramborů K 190—200,
jetelového semínka červeného K 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 0000—00'00, máku K 8160
olejky K 00:00—00'00, Iněného semene K 16-50 —21*50
100 kg. čitných otrab K 12-00, pšenič. otrab K 11'5,
1 kg. másla K 2-30—2'60, 1 bg. sádla vepřového K
1-60—1-76, tvarohu k 0-32—0-86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0'00—0"00, jeden hekt. cibule K 12*40
jedna kopa drobnézeleninyK0:60—300.

——————
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přípežný soudníznalec a odhadce

v Hradci Králové
av.-Janské náměstí č. 77.)

daporočaje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového s čínského stříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek ee vyřizují.
JEP“ Vše za levné ceny. "UB

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

g——

UŠEL,
kteří ei chtějí osvojiti správnost
jazyka českého v slově ipísmě,

doporučujeme právě vyšlou

Novou rukověť “BE

we- správné češtiny.
SepsalPr,Bartoš.Cona3E,poštou3K,20h.

Místo každého doporučení uvádíme gzde slova, která napsal autor ku konci
předmluvy k této knizs:

„Podařilo-lihy ae mi vzbuditi tímto o
spiskem v našem národě trochu lásky a

šetrnosti k čistotě a oprávnosti jszyka m
mateřského, byl bych za svou práci
dosti odměněn.“ m

K dostání v každém knihkupectví a zejména
u nakladatele

Emila Šolce v Telči na Moravě.

Oltáře,sochyaj.
vé vkosném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje 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 na
hlédnatí franko zašleme.

Neflepšíodporučení! | Plány a rospočtyse netčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

E EEE l



IT á b yte le.| Ludvík Knepr | Úplnévýbavynověstám.
Výrobky dokonalé. wHradol Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné. -|

Pohovky. . Celé garnitury. Pérovky "vedle záleány. Záclony. Opony (draperie)., Žíněnky.

O0000000000000000000000
O gp- Velmi řídká příležitostná koupě “W

čistě vlněných látek na oblekypro pány.
Zízkav nahodile velmi levným nákupem velkou partii jemněčesané vlny,

dal jsem z této vyhotoviti novinku pod názvem

ge- „ORLICE“"B
Cenu látky této stanovil jsem pod úroveň a sjce metr na zl. 3:—, na úplný oblek

3 metry za zl. 9 — ač při běžné ceně vlny stála by látka daleko více. Zvláště připomínám,
že látka je nejmodernějšího vzoru a ve 3 různých moderních barvách a že tutéž 8 dobrým
svědomím co výbornou jakost doporučiti mohu.

Vzorky od této jakož i jiných látek v bohatém výběru na požádání franko k na
hlédnutí zašlu. .

První český zasílatolský závod soukonného zboží

8 ma. IĎoslzočil m Choocmi,království České.

OOOOOOOOONOO000000000000000

V,Vacek,
závod C. k. státní medailí vyrnamenaná Jan Kryšpin,

školkářek „© , , . S

Pamět 0. první moravská vyroba věžních hodin l (J.Syvalterůvzpnoves,náníku ý ň Á P

ted a FR, MORAVUSA v BRNĚ,Velkénám. č. odbornýuměleckýzávod
zování stromyovocnévysoké P vyrábí a dodává | prooni “ větové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. s dlotho- =- Bo.

Po řvát, letouzárukouv dokonaléjakosti a malbu oken kostelních
pláňata atd. Statisícesazenic | Rozpočty zdarma. íszásobě,Lernéceny.Výborné.— S > .—- PRAHA-I.,
zboží. Poučný cenník zdarma. č 145 st, Malé Karlova ul. čís. 29

nové blíže Malého náměstí (dříve '
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okemchrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se Šelenými rámy, st

těmi 1 vsasením.

Veskeré roapečty, skissy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ka definitivní objedňávce.

PB" Nesčetná veřejnái písemnápochvalnánznání."ij

Založeno roku 1836.
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aPro memoria.

Obaladovozframke.Lhůta1rek,mebzahotovése60/,arážko

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.
Oltářní svíce voskové, polovoskové, hladké i krášlené,svícestearinové

kostelní i stolní, obětní voskové v jakosii nejvýtečnější a v provedení nedcatižném nabízí
nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvem XINE. vyznamenaná firma:

FE'r.Sezernslký,
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 mazadel na obuv, olejů
a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a hospodářství. Továrna na

prac: mydla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner, olejů

Rakouské KOSYfr voskorou: soutěž«

9u1031200pouuredojlom4j0mpotjO21AW

a ——- 27 jich vývozdo cizozemska
roste denně. Z rakouských kos byla zase na svě
tové výstavě v Paříži za nejlepší uznána kosa
„Hospodář“ již vede známé „Družsto Hospodář“
zasýlatelský velkozávod v Hustopečích u Hranic.
Jest tedy dle soudu nanejvýš směrodatného kosa

v Mladé Boleslavi. „Hospodář“vůbec nejlepší.Družstvorozesýlá

také stejnědobré vně z téhož materialu. DovidámeV VV RSZ LET VV se, že kosy„Hospodář“,které těší BevzácnS ta tá obliběv Rusku,letos vyvážíse i do Anglie
pravlasti nejlepší ocele. ;

Založeno r. 1860.

—O
Valectěnému duchovenstvu | —

doporučuje
Pro chudokrevnost, rheumati

Karel Zavadil, dnu,bledničku,lechyne,okropbulosu,
u || nemoci ženské std.

zlatník a pasíř v Chrudimi výtečněosvědčené,modernězařísené,slatinné

svůj hojnězásobenýsklad © LÁZNĚ VELICHOVKY ©
a

náčiní bohoslužobného uJaroměře,
., dálelázně elektrické, Jodevé,jehličnaté,

se stříbra, bronsu a jiných kovů jakoži maasege zaodbornéhořízenílázeňského
vše slině v ohni zlacené a stříbřené začroračí.| | „ra MUDra. 4. Peluňky pronemocinervové

Půvabnákrajina, suchá poloha, roméhlé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re: i říbření starších věcí vykoná ne rychlea

jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho- snovuzlacení a st : staurace a stanice poštovní | telegrafní.
tovení všeho druhu věních hodin se záru- A pov se jiš svěcenése stvrzením Jeho biskupskéMi VadálenostodnádražíJosefov-Jaroměř. osti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval- čl hodi údraší jení 6 Prah
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje60 tedy kza- čikeé le donně. raší, spojení s ranou

levná, jakost výborná, konpení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů, ty “
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen, Řiditelství lázní Velichovky.
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

První královéhradecká továrna nábytku. © x © Stavební truhlářství.

Ladislav Knypl v Hradci Králové.
wo" Tltustrované cenniky, rozpočty a nákresy na požádání franko. “(jij
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Kalich či cibule?
V pondělí byl císuř pán a král náš vLi.

toměřicích. To původně české město chtělo se
Jeho Veličenstva ukázati jako „kerodeutech“
(ryze neměcké). Spolky české se neměly ani
ukázati. Musel pány z radnice donucovati
okresní hejtman, aby jim a české škole vy
kázali místo. Sokolové, že se nesměli ve svém
etejnokroji ukázati, nepostavili se na náměstí,
ale na své cvičiště.

To se děje v tom městě, v kterém mají
na radnici podivnou věž a nevědí, co to vlastně
jest. Tázal jsem se jedenkráte jedaobo vzneše
ného pána, co si Němci litoměřičtí o té

věži malé I bylo mi zcela vážně řečeno: Oniei myslí, že to je cibule. Štěstí, že si to myslí,
dávno by to bylo z radnice pryč. Ona to totiž
není cibule, ale je to ohromný kalich. Je to
důkaz, že Litoměřice by'y městem českým.
V tom ohromném kalichu konávala se prý tajná
zasedání českých druhdy otců města.

S bolným dojmem patřil jsem na tento
pomník české — nesvorností. Kalich stal se
jak známo znamením rozkolu náboženského ve
vlasti naší a jest jím až posud. Bohožel ani
z daleka nenapadlo husitům, že právě „kalich“
bude znamením našeho úpadku, ba.skoro naší
smrti. Z počátku ovšem utíkali Němci před
vojskem, na jehož černém prapora byl vy
obrazen rudý kalich. A po dnes se hledí na
husitství jen z tohoto stanoviska. Ale přece
zase jsou dnes mnozí mezi námi, kteří — ať
i nejsou rozhodnými katolíky — změnili valně
náhled svůj a litují velice bouří a rozkolu,
jehož znamením byl kalich. Předně proto, že
kalich se stal znamením děsuých válek ob
čanských — boje bratra proti bratru, který
seslabil národ náš a zpostošil vlast naši. Ale
pak hlavně proto, že pod znamením původně
jen husitského — a to tedy jaksi aspoň čá
stečně českého toho kalicha dralo se sem za
sto let po Husovi evanjolictví německéa to tak
děsnou měrou, že celé krajiny naše staly se
německými. A právě ten ráj království našeho
od Litoměřic až k Děčínu ztracen pro nás pro
testantstvím. Ovšem se sem v 17. století vrá
tilo zase katolictví, ale jazyk český se již ne
vrátil. A tak by ani litoměřičtí, kdyby věděli,
že ta jejich cibule je kalich, nemuseli ho od
straňováti. Může jim býti zcela vhodně zna
mením „poněmčení“ vlasti naší.

A v tom znamení poněmčování vlasti naší

počtná se právě od lonska zase s větším úsiim boj — prozatím jen duchovní — Čechů
proti Čechům. Husitské slavnosti pod vedením
„radnic“ budou se zase slaviti a mají se ko
nati silněji u silněji až do roku 1915, do ju
bilea smrti Husovy. Kdo jen něco málo roz
vahy si zachoval, musí toho želeti. Vímeovšem,
že kalich s krví Páně a mnohá „radnice“ da
leko a daleko jsou od sebe. V pozadí stojí to
odvěké neštěstí naňe — protestantství.A z cír
kve dosud nevystouplí „katolíci“ myslí, že se
jedná jen o posilnění národa našeho. Otročení
pastorům mají za svobodu národa! Avšak ani
takoví nejsou všicknil Přemnohému je národ
a vlast to poslední. Udržení se na čestných
nebo výnosných místech, to je dnes ten kalich
tak mnobých pánů na radnicích našich. A proto
musí 8e pod jejich záštitou hráti — Bohužel —
hra 8 věcí nejsvětější, Výmlava, že to jest jen
národní slavnost, na první ráz 8e vyvrací, když
ee nemluví o vlastenci, ale o mučeníku. Je to
v kořeni svém Štvanice proti víře otců našich,
proti základu velikosti naší, proti původnímu
křesťanství, a to je opět a opět boj Čechů
proti Čechům.

A právě za těchto časů všo jiné je spíše
žádoucno. Kalich luteránských Němců dere se
k nám zase a kalich novohusitů razí jim cestu
v myslích Čechů!! Jazyk nás ještě dělí, ale
„kalich“ vás dělá přátely s úblavními nepřá
tely našimi! A myslíte, že si Němci nechají
kalich svůj a vy taky avůj? Dějiny učí a rad
nice litoměřická to hlásá, že sami k tomu
slepoton svou pracujete — aby z kalicha do

—
V Hradci Králové, dne 21. června 1901.

stalo se vám — cibule. Nemyslím tn plotištskou,
ale tu, která štípe do jazyka českého. A proto
by bylo vhodno k letošním slavnostem hu
sitským rozdávati obrázek nebo peníz. Na jedné
straně kalich s letopočtem 1601 a v něm čeští
radní páni litoměřičtí a na druhé straně cibule
1901 s panem Fankem, velkoněmeckým pal
mistrem tamním, Anebo snad radnice s černým
praporem a rudým kalichem s letopočtem 1901,
a jak z oken její hledí purkmistr v čamaře a
na druhé straně tatáž radnice s letopočtem
2001 a na vrcholu jejím — pruský šišák. Ne
namíteite, že přeháním. Kde pak se mohli
Litoměřičané století šestnáctého nadíti, že
z kalicha jejich bude cibule. Vždyť oni právě
se domnívali, že vyhlazají Němce z Čech.

O minulých slavnostech v Praze povídalo
se v Praze, že to vznešenému panovníkovi na
Šemu není ani neznámo, ani milo, že „se sem
ti... ní pastořipřeshranicederou“a
jeden pan ministr z těch, kteří císaře pána do
Prahy doprovodili, pravil prý: Čechy musí
zůstati katolickými. Jenže chyba, chybal Pan
ministr Kórber vyhlásil, že tomu „Pryč od
Říma“ nebude se překážeti. A slovo dělá mužel
Právě na den Božího Těla vítězoslavně vedral
se kalich Luterův do Lanova. Několik cizích
Pustorů kladlo základní kámen k protestantské
modlitebně. Stala se při tom veliká věc. Pan
okresní hejtman vrchlabský při tom aebyl. Tím
jsou ovšem pastoři na hlavu poraženi, a leknou
se toho nesmírně. Nám však se zdá, že byli

jeste rádi, mohli volněji swradit pruskou cibalí!
A ještě něco bylo letos při vznešené ná

vštěvě císaře pána pozorováno. Roku 1891
byli pastoři k audienci ve španělském sále
uchystáni a přítomni spolu 8 duchovenstvem
katolickým a hned po něm připuštěni. Letos
byli zvlášť, až skoro naposled, když už židé
taky na řadu přicházeli.

Bylo-li to znamením nejvyšší nelibosti,
nevím, ale to vím, že se živel protestantský
hrozně málo bodí do říše — habsburské. Ty
vlastizrádné rejdy jistých pastorů jsou aspoň
nejčernějším nevděkem k velikomyslnéma cí
saři, za jehož panování dokonáno dílo jejich
rovnoprávnosti. Nebylo by divu, kdyby srdce
jeho bolně dojato bylo. — Ale kam jsem to
zašel? Ba právě. Mám mlaviti o kalichu a ci
buli, a došel jsem až — k česneku.

Ano, ano až k česneku, jenž vydává vůni,
o níž už Tacitus před mnobými věky věděl,
když.o jistém národu psal, že to jest „gens
foetósa“ (národ smradlavý).

Ale od kalicha přes cibuli až k česneku?
Jaká pomoc! V Litoméřicích mají na radnici
místo kalicha cibuli. A mnohá města česká —
velice osvícená a husitské slavnosti provozu
jící — budou prý mít již co nejdříve na místo
věže ohromný česnek. A tomu začínám věřiti.
Kde „svobodomyslní“ křesťané svým zaslepe
ným bojem proti kříži, tomu odznaku katoli
ckého křesťanství, hrnou sami peníze, domy,
velkostatky do rukou onoho národa, jejž pohan
Tacitus „ani cítiti“ nemohl, tam ať ae stkví
na radnicích — česnek. Jenže se musí do pa
mětních knih takových obcí zřetelně zazname
nati, že klerikálové o tohle slavné česneku na
radnicích měst českých vztýčení pražádné zá
elahy nemají.

AB SEN"

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 19. června.

(Po návštěvěpanovníkově v Prase.)

V právě minulém týdnu užila a seznala
Praha, co to znamená býti městem sídelním,
městem, v jehož středu přebývá zeměpáu,
císař a král. A byť tedy stařičký panovník
blahovolně dlel pouze návštěvou, tak již i
tato krátká Jeho přítomaost zde celé město
oživila a dodala mu lesku, váhy a důležitosti,

i Insertysepočítajílevně. 1.
| Obnovavyckásív pátek v poledne. | Ročmk VII

jež ochotně uznávali v minnlých dnech i ti,
kdo je ještě nedávno popírali. Všechnazemská

tedy i ústavověrná — Šlechta se sem
sjela, vysocí hodnostáři všech druhů meškali
poblíže osoby panovníkovy a matička Praba
ve svých zdech hostila i pány, kteří se jí
jindy schválně vyhýbají. Z toho souditi možno,
jek veliký dosah pro město znamená, je-li
sídlem panovnického domu a dvora a naproti
tomu také možno seznati všechny nevýhody a
škody, když panovnický dům s blavním městem
země žádných styků nemá, a když vladař a
blízké mu osoby jenom zřídka sem přicházejí.
A proto jest zcela pochopitelným vroucí přání
všech měst pražských, aby se semopět vrátily
doby odpovídající časům, kdy v Praze sídlel
nebožtík koranní princ Rudolf a potom ny
nější následník trůnu arcikníže František
Ferdinand. Císař a král byl o to žádán a ža
datelům bylo nejmilostivěji slíbeno, že na
tento trvalý styk král. hl, města Prahy 8 pa
novnickým domem bude pamatováno.

Dnes Praha svůj slavnostní skvělý háv
svléká a po skvělém uvítání a nejdůvěrnějším
se sblížení 3 panovníkem vrací se opět ko
svému obvyklému všednímu zaměstnání a
snažení. Tohoto důvěrného, přátelského styku
8 panovníkem Praba nanejvýš potřebovala a
sice v nejvlastnějším svém zájmu. Různé štvaní
a nepokojní živlové dovedli to, že politické
poměry českého národa uváděny byly ve stav,
který rozvoji českých prospěchů k duhu nešel.
Ze strany Českému národu nepřátelské a
z kruhů českých, jejichž nešťastná neprozíra
vost práva na dělání politiky je zbavuje, po
leta chráněny byly stíny a okolnosti, z nichž
těžili pouze živlové českému národu a říši
habsburské zlé ukládající. Těžká mračna, jež
se mezi českým národem a stařičkým pa
novníkem za těchto neblahých poměrů naku
vila, byla jeho návštěvou Prahy rozehnána a
nad českým královstvím nastalo jasuo i přes
usilí, jež tomu chtělo zabrániti.

Panovník se za neobyčejuě dlouhého po
bytu v Praze u 8 podivuhodným při svém
vysokém věku zájmem o všechny důležité zá
ležitosti přesvědčil o pravém a skutečném
stavu, jak se zde národní, politické, kulturní,
umělecké i hospodářské věci mají. Skutečný
stav věcí těchto stal se Mu nade všechnu po
chybnost zřejmým. Praha představila se Mu
jako pokročilé, eminentně české město, v jehož
středu spoluobčané národností jiných při ne

atrné jen své dobré vůli mohou požívati vý
kod nejpříjemnějšího domova. Přes to, že ne
českémn zlomku pražského obyvatelstva, jenž
jest mimo to v každém ohledu na kapse české
bo lidu závislým, přáno bylo, aby se před
panovníkem do poslední své nohy represento
val, aby domy a byty své podle své vůle
ozdobil, ukázalo se, že nečeských živlů v Praze
vůčihledně ubývá, Praha ukázala 86 pa
novníkovi jako město české, které přes ná
rodnostní rozbroje přechází k dennímu po
řádku. Český lid, vida tentokráte poprve svůj
obrovský početný vzrůst, vrací se po návštěvě
panovníkově ke svému zaměstnání v tó naději
a 8 tím uspokojením, že ze žádné strany ne
bude více o skutečném rázu měst pražských,
(jehož nečeský zlomek obyvatelstva tvoří dle
úředního zjištění jednak hlavně několik tisíc
odjinad přišlých sem židů a pak vojenská
posádka), pochybováno způsobem, jejž by ná
rodní cit český musil těžce nésti a dokonce
za křivdu pokládati.

Panovník i vláda Jeho viděli v Praze ty
statislce českého lidu, jež příliv venkovanů
v těchto dnech zdvojnásobňoval, (tak že lze
říci, že v době královské návštěvy Prahou
milion Čechů proudil,) jak jest to národ po
kročilý, pořádku a pokoje milovný, přívětivý
a dvorný. Panovník projížděje ulicemi měst
pražských vítán a pozdravován davy svěží
mládeže, kvetoucích mužů a pěkných žen, viděl
tu mocnou oporu trůnu, již český národ zna
mená. Krásní dnové růžového měsíce června
6e svou nádhernou pobodon, dojmy ty jenom
zvýšovaly, tak, že stařičký panovník pohnut



a dojat vlídností, oroostí a láskou Svou
Rahraoval kašdého,s k m do styku přišel.

A ze strany českého lidu uznáno, že po

litikavzájemnéhodohodnatíse 5oo
jest pro prospěchya pokrok jeho jmů daleko
výhodnější, než-li stanovisko, jež8e může státi
pramenem nedorozumění, jakými se v osled
ních letech česká politikapotácela. Neblahé ty
doby různých hořkých sporů na dlonbé časy
enad i ne-li na vědy, přešly a požebnané ty
hlavy, jímž se podařilo nynější klidnou sitnaci
ve vlasti naší zakročením svým zjednatil

Dovedemo-liP řadu let klid nynějšísituace udržeti a průběhemjejím na vlivaplná
místa a do rozhodujících úřadů dostati další
řadu upřímných a čisorodých našinců, jako
jsou ti, kteří o nynější zjednání pokoje a sne
sitelnějšího stanoviska Vídně oproti Čechům
mají hlavní zásluhu, potom moc A význam če

ského národa v říši dojde nepochybně tohouplatnění, jež mu ve správě a v ra ě její ná
rodů právem náleží. Avšak při tom musí každý
vážný muž s rozhodností odmítnouti onu ne
šťastnou krátkozrakost některých našich lidí,
kteří spatřojí vlastenectví v tom, když proná
sledují spíláníma podezříváním ihned každého
svého rodáka, který se stane ministrem, bi
skupem, dvorním radou a vůbec mocným či
nitelem. To by byla příště chyba, kdyby 8e
naše celá veřejnost nedala právě cestou opač
nou a kdyby ráda nevítala každé povýšení na
čince na důležitý úřad, uebot právě v tom
spočívá pokrok vliva a moci národa. Dnes,
kdy biskop Čech na stopně trůnu položil vážný
výklad českých poměrů a situace pokud se
týče besla „Los von Rom“ a dnés, kdy po tom
ministr Čech vede panovníka a nejpřednější
členy Jeho vlády po Praze a po Čechách, aby
se zde všichni přesvědčili o pravém a sku
tečném stavu poměrů a když bedlivě k tomu
přiblíží, aby nikdo nikde nebyl tendenčně nebo
dokonce nesprávně informován, nebude pod
českým nebem rozumného člověka, který by
neobápal a necenil význam toho, co znamenají
pro české poměry upřímní našinci ve vliva
plných úřadech a hodnostech.

Proto takó chvástavá „politika — džbán
ku“ a naivní slohová cvičení v radikálních no
vinách po nynějším objasnění poměrů, v něž
nastávající zasedání sněmu království Českého
ještě další intensivní světlo vrhne, pozbývají
své přitažlivosti, ustupujíce konečně politice
skutečné, politice úspěchů, politice rozumu.
O tom není sporu žádného, že pravda a sku
tečný zájem musí další kroky českého lidu
vésti, že každá nepříslněnost a každá daremnost,
musí býti vyličována a odstraněna, avšak při
všem tom musí býti přihlíženo nejprve k tomu,
aby si každý zametl především před vlastním
prahem a nechtěl býti soudcem těch, v jejichž
rukou jest vlastně právo posuzovati a odsuzo
vati skutky a nedostatky jeho. — —

Z nynějšího objasnění poměrů, jež ná
větěva panovníka v Praze spůsobila, očekáváme
objasnění tomu odpovídající výhody pro roz
voj českých poměrů. Spolebáme, že více ne
uslyšíme o mrskání škorpiony, ani o tlačení
ke zdi. Máme za to, že tato stanoviska jsoa
pro vždy u nás překonána. A to znamená pro
český lid vítězství v boji, jejž po roce 1848
zahájili jeho dědové a teprve za dnešních dnů
vidí vnuci červenobílé své prapory postupovati
v před na místa, odkud se pořád působilo a
vládlo proti nám. Statisíce vlastenců v boji
tom trpělo, padlo, půlstoletí prožil český
lid v čekání a doufání, že mu nadejde chvíle,

FEUILLETON.©
Na rakouských jezerech.

Cestopisné črta od Fr. R. Skalickéno.

[Výstup na Šafoerg. — Rozhled na Solnou komoru]
(Pokračování).

V dobré naději uložili jsme se ku klidnému
spánku, jsouce kolébáni tlumeným šumotem
podřímujícího jezera. Časně z rána však rozpaky
naše téměř vzrostly. Na nebi sice tu a tam jevil
se azurový blankyt, ale byly to jen sporé skuliny
v šedivé hmotě oblakové. Jezero za to celé bylo
pokryto hustou, neproniknutelnou rouškou, takže
bys hledal v těch místech spíše jícen sopticí
sopky než vodní pláň. Ježto však služebný perso
nál nás ujišťoval, že mlhy po cbvíli zmizí, zašli
jsme hbitě do chrámu Páně, kdež již o 6. hod.
sloužena byla mše sv. Byla neděle a loď chrá
mová byla zbožným lidem v těchto ranních ho
dinách přeplněna. Lid nezpival, nýbrž modlil se
růženec, čehož i mužové silným svým h asem se
súčastnili. Bylo patrno, že ani hojný příval vše
lijakých cestovatelů neporušil dosud zdravé jádro
lidové. Kostel sám jest velmi pozoruhodnou
stavbou v Čistém gothbickém slobu z 15. století.
Zbudován byl na místě vyhořelého kostelíka, jejž
založil biskup řezenský sv. Volfgang, jenž v ro.
století vedl na jezeře poustevnickvy život, pro
půjčiv své jméno obývanému okolí. Dle legendy
zachráněn byl sv. Volígang na místě nynějšího
chrámu od úkladu ďáble, jenž mrštil po světci

kdy si padne se svým zeměpánem v nárač. —
A to se stalo + těchto dnech! ©Vspomí

náme mrazivých prosincových dnů r. 1807,kdy
na Václavském náměstí v e tábořilo vojsko
se zásobou ostrých patron v kartuších a s bo

dáky na puškách, kdy z Dolních Rakous přijelasem četa německých dragounů, kdy po praž
ských ulicích vytrubováno bylo stanné právo

a dále vzpomínáme lozných, růží looh dnůčervnových roku letošního, kdy po Václavském
náměstí tom a ulicemi oněmi jel zeměpán vítán
a pozdravován atatislci nadšeného českého lidu,
jenž stařičkému císaři a králi s nadšením jásal
vstříc a kdy stařičký panovník se zrosenými
sraky lidu tomu děkoval, kynul a srdce Své
mu na vzájem podával.

Saď, kdo jsi správného úsudku schopen,
který se dnů těch jest lepším, pro českou věc
prospěšnějším? Netřeba hádati, pro který ze
dnů těch bude většina. A proto není více nijak
sporným, jaká politika jest pro nás užitečnější
a jakých osob a mužů v popředí našich ná
rodních, politických a hospodářských zápasů
jest nám zapotřebí v Čechách i ve Vídni, na
místech důležitých a rozhodných. A politika
ta takó další spůsob našeho postupu — trpkých
přesvědčujících zkušeností o hořkosti a nemo
dernosti jeho opaku máme zajisté více než-li
jeme potřebovali — určuje a naznačuje, aby
chom celému světu nepřipadali pořád jako
uvězněnáa hlídaná veverka točící kulatou klecí.

Máme za to, že se česká politika octla
na správné cestě tvrdé sice skutečnosti, k níž
mnohdy třeba mnoho sebezapření a vytrvalosti.
A ta nutno, aby z cesty té odstranění byli
všichni, kdo 8e snad z nedostatku jiného za
městnání hodí vymluvností svou k doprovázení

ponorány nebo zvěřince a vzděláním svým komcování klikou flašineto, ale ku provozování
politiky potřebných vědomosti, zásad a opráv
nění si nijak nezjednali, pokládajíce politiku
leda za pohodlný prostředek ke své obživě a
obohacení a spolehajíce na to, že se lid dá od
nich balamutit a kašparovat.

To snad konečně nyní přestane|

ABAK
Drobná obrana.

Mačeníci bělehorští. Naše „vlaste
necká“ historie pohybuje se pohodlnou, vyje
tou kolejí, takže její znalost nevyžadoje na
novém pokolení mnoho duševní námahy.
Otcové naši jí vtiskli ráz nedotknnlelného
dogmatismu, čímž zbavili potomky povinnosti
kriticky mysliti. Do řady takových „histo
rických“ nedotknutelnosti náleží též památka
„inučeníků bělohorských“, popravených dne
21. června 1621. Každý by z názvů „muče
nici“ soudil, že popravení utrpěli nevinně
smrt buď za přesvědčení náboženské aneb za
přesvědčení vlastenecké, ale ani jedno ani
drahé u zmíněných provinilců neshlodáváme.

Popravení pánové netrpěli za náboženské
přesvédčení, protože nikdo jich nenatil, aby
se víry své nekatolické zříkali, těšíce se 8vo
bodě náboženské dle královského majes 1tu
z r. 1609, jehož šetřiti zavázal se přísež.o i
Ferdinand II. Tedy o náboženském nějakém
mučenictví, nemůže býti ani řeči.

Snad popravení pánové trpěli za své
češství? To as sotva, protože mezi poprave

ohromným útesem skalním. Zajímavá svatyně
ozdobena jest vzácnou řezbou na hlavním oltáři
a uměleckou mříží železnou u pobočního oltáře.
Nezvyklým zdál se nám býti ciferník kostelních
hodin, jenž umístěn jsa na stropě hlavní lodi
chrámové, ukazoval i oznamoval cymbalem čas.

Sotva jsme jen svou povinnost křesťanskou
vykonali a trochu posnidali, pojal nás parníček
na palubu, aby nás dopravil na stanici kýžené
ozubené dráhy na Šsfberg. Bylo před 7. hodinou,
ale na stanici dostavilo se jíž dosti odvážných
zvědavců, mezi nimiž jsme našli dva známé
krajany od Rychnova. Společný cíl nás také na
čas sblížil. Každou hodinu lze za příznivého po
časí vystoupiti ozubenou drahou na Šafberk. Již
sama jízda jest zajímavou pro toho, kdo miluje
romantické podniky. Vlak vzpírán jest zvláštně
stavenou lokomotivou s menšími předními koly
do příkrého vrchu. Až se dech krátí, když zíráte,
že celý život váš závisí na pevnosti malého ozu
beného kola, jež hraje stejnou zde úlohu, jako
kývadlo při hodinovém závaží. Většina cestují
cích chápe vážnost tohoto okamžiku, proto se
pojišťuje za několik krejcarů u pokladny nádražní
pro úraz aneb zabití. My jeme se nepojistili,
do :nívajíce se, že bychom při skutečném vyšinutí
sotva již pojistného mohli užíti.

Vlak urazí nesnadnou svou dráhu za krátkou
hodinu a vynese vás bravě na horu, která jest
pouze o 20 m. nižší, než pověstný Rigi ve Švý
arsku. Zpáteční lístek stojí 4 zl. 50 kr., v neděli
však stojí pouze 3 zl. Dosti značný počet cesto
vatelů podniká sestup s vrchu Šafberku pěšky,

nými byli Češi i Němci, kteří vůbec ani ja
zyka českého nebyli mocní. Dle zachovaných
soudních protokolů vyšetřující komisse z dubna
r. 1621 lze se přesvědčiti, že direktoři Bohu
slav z Michalovic, Martin Frowein z Podolí,
Ottaz Losu, Šťastný Václav Pětipeský z Chýše
a Egerberka výpovědi své složili v jazyce
německém. V jakém jazyku vypovídal
ostatní, pověděti neumíme, poněvadž se pro
tokoly nezachovaly, ale známo jest, že dr.
Jesenskýbyl Maďar, který česky se ne
naučil, a že Jáchym Šlik z Holejčevatoapil
na popravištěv průvoduněmeckého pre
dikanta M. Davida Lippacha, který 1 Je
senin připravoval. Rovněž tak známo jest, že

olní maršálek „českých“ stavů Liobart Ko
ona z Felsu — který včasnou smrtí ušel

osudu popravených — maje 26. srpna 1619
na sněmu odevzdati první hlas při volbě no
vého krále, nechtěl tak učiniti omlonvaje 8e,
že není mocen jazyka českého tou
měrou, aby hlasování své řádně mohl odů
vodniti. Tedy ani národními mučeníky nebyli

popravení pánové, protože Češi i Němci bynuli na popravišti. Ježto ani náboženství ani
národnost nepřipravily popraveným pánům
zář mučenickou, patrno z toho, že za muče
níky nemohou býti považováni, nýbrž za oby
čejné velezrádce, kteří utrpěli spravedlivý
trest zu svou vinu.

Stavové čeští vypověděli zvolenému králi
Ferdinanda II. poslušnost, aby svou vlastní
stavovskoa moc povznesli. Ani prospěch státu
ani zvelebení jejich nekatolického náboženství
nevedly stavy české k této revolucí, nýbrž
kastovní sobectví. Lid český, úpící v tnbém
poddanství pánů, nabízel se zvoleným di
rektorům, že bude konati služby vojenské
proti císařskému vojsko, jestliže bude sprostěn
osobního poddanství, ale tato ochota selského
lidu nebyla přijata, takže lid se bouřil a po
tíral sám loupeživá najatá vojska českých
stavů. Vzpoura svoa vedli pánové čeští 8 ta
kovou lehkomyslností, že se dal žalostný ko
nec snadno předvídati. Všichni chtěli ze
vzpoury těžiti, ale nikdo nechtěl bojovati a
nikdo platiti. Když po hodinové bitvě na Bílé
Hoře bylo lze klásti ještě tvrdošijný odpor
nepříteli a vymoci aspoň mírnější podmínky
emíra, uprchli někteří vůdcové české vzpoary
ze země, jiní pak šli se plaziti pokornými
prosbami před vítězem misto řádného boje.

„Bařičové, kteří nechtějí padnouti za své
revoluční choutky na bojišti, musí buď zhy
pouti na šibenici aneb aetlíti v čžalářích“.
Nemůžeme tedy pohlížeti s obdivem na ne
slavný konec schátralé politiky panské a tím
méně můžeme gloriolou mučenictví ověnčiti
hlavy zbabělých rebelů. Jen trpkost v duši
budí červnová vzpomínka na tehdejší schátralé
vlastenectví, které slepě připravilo království
české o samostatnost. A co zavinilo takovou
bozcharakternost a přímo zbabělost bojovníků
bělohorských? Nedostatek pevného přesvšdče
ní náboženského, neboť tehdá panoval hrozný
zmatek ve věcech náboženských a bádky ná
boženské otrávily celou českou veřejnost. Že
nám novou Bílou Horu atrojí nejnovější štva
nice husitské a pruská propaganda pastorská,
netřeba ani dokládati.

Jak dlouho ještě budeme posmě
chem © Smatným zjevem jest zajisté znásilňo
vání menšiny většinou, neboť avědčí vždy o
brabém sobectví většiny. Ale ještě smutnějším
zjevem jest znásilňování většiny menšinou,
protože svědčío duševní echátralosti a otrocké

což také císařovna Alžběta učinila. Jak již zmí.
něno, podstoupili jsme cestu z+ silné busté mlhy,
která se mohla vyrovnati pověstné mlze u Sadové
r. 1866 Ve výši však as 1900 m. otevřel se nám
překvapující pobled mna stranu severozápadní,
takže jsme shlédli aspoň část jezera Volfgang
ského a Měsíčného s nejbližším véncem soused
ních vrchů. Použili jsme několikaminutové za
stávky Šifberské salaše, abychom dalekohledem
uviděli, co se spatřiti dalo. Na to nastoupena
zrovna cesta a tu již úplně lysým vrchem, jehož
boky zdobily tu a team nízká kleč, sporá tráva a
alpské vzácné rostliny; projeli jsme také v této
značné výši dosti dlouhým tunelem, poblíž něho
odbočuje cesta do malých jeskyň, jež jsouce
elektrickým světlem osvětleny poskytují prý dosti
zajímavý pohled. Navštívit jsem již před lety
světové jeskyně sloupské na Moravě a postojenské
v Krajiné, proto jsem si nechtěl ani kaziti dojem
několika malými kumbálky,

Dospěli jsme posléze na samý vrchol k upra
venému a pohodlnému botelu, jenž může po
skytnouti as 100. cestujícím slušné a dosti levné
přístřeší. Očekávali jsme onu proslavenou vy
hlídku na 14 okolních jezer, na ladný kraj až
ku hranicím českým a bavorským; v duchu těšili
jsme se na vzácný pohled na věčně posněženou
skupinu ledovců Dacbsteinských; měli jsme již
na přehledné mapě poznamenány všecky vrchy
znamenitéjší a zatím neviděli jsme nic než —
mlhu, obromnou, hustou, neproniknutelnou ..
Nechceme ani. očím věřiti, že by nemohlo býti
nic spatřeno, když přece náš cestovní průvodce



otapělosti většiny. Takové znásilňování kato
lické většiny, provozuje protestantská menčins
v Čechách bohopastým štvaním ve svých
listech proti katolickému náboženství. Vezmi
do rakou helvetský „Čas“, „Hlasý ze Siona“,
luteránského „Husa“ a nenalezneš ani jedi
ného čísla, v němž by katolíkům nebylo epí
láno tmářů, modlářů, mahomedánů a jinak.
Listytytotropísistálýposměchzkatolických
obřadů, z poutí, z misslí, z kněžstva, ze sv.
svátostí a vůbec z každého veřejného projevu
náboženskévíry katolické. A vezmi do raky
listy pokrokářské n. př. „Osvěta lida“, „Škol
ský obzor“, „Českého učitele“ a nalezneš že,
mezi nimi a listy protestantskými jest nápadná
shoda. Všecky nadávky a potupy katolíků
otiskují zmíněné listy vzájemné, takže jest
zde patrnaneviditelná třetí raka, která celou
smečka těchto novinářských štváčů účelným a
promyšleným plánem vede nepozorovaněk ji
stému cíli. A která jest to tajná ruka? Odpo
věď naleznete ve výkazech podpor praského
evangelického spolku Gastav Adolfově. Učelná
práce pro pruského krále vede se chytře pod
zástěrou boje proti „klorikálnímu nebezpečí“
a zatím buší se do katolické víry. Štváči tito
tvrdí, že bojají proti klerikalismo, jenž zne
užívá náboženství ku zotročování lidu, ale ne
uvádějí specielní případytakového zneužívání,
nýbrž obvyklé výkony náboženské jako n. př.
procesí, návštěva bohoslužby, poutě atd.,
problašají za klerikální nebezpečí: . Před štva
ním protestantské menšiny bojí se již katolická
většína hlásiti se na ulici ko svému nábo
ženství. Tak daleko jsme to v Čechách dopra
covali, že dle úředního výkazu napočítaných
142.596 protestantů terrorisuje G milionů ka
tolíků. A čím podařilo se tak nepatrné menšině
spoutati ohromnou většinu? Čilou agitaci a
novinářským tiskem! Protestanté mají své
uvědomělé lidi v každém povolání, v každém
věku a dovedou svým myšlenkám. získati
v širších kruzích pomocníky a dovedou na
tisk něco obětovati, Na katolické straně jest
mnoho pohodlí a malá obětavost ku katolické
mu tisku, proto začátkem věku dvacátého,
octli jsme se v otroctví helvetském a nesmíme
již veřejně choditi ani na procesí o Božím
Těle ze strachu, aby si z nás některý novi
nářský uličník v protestantském listě neučinil
posměch Tak daleko to dopracovala naše hni
loba, která k urážkám jenom stále mičí. Za
sloužírme, ahy se s námi tak zacházelo, neboť
e každým 8e jedná tak, jak Bi to zaslouží.
„Ze všech kleteb otročiny, jíž vás stihl Bůh,
nejtrapnější, nejhroznější otrocký jest duch“.
(Sv. Čech). ZBO

Politický přehled,
Sněm království českého sešel se dne 18. t.

m..Nálada byla dobrá — a jenom Wolf a Iro,
nepochybně trochu v noci »přetáhli« — s proto
místo do sněmovny — šli do restaurace. Tam je
ovšem pro ně vbodnější místo. — Sněm obíral
se rozpočtem na r. 1901. Potěšitelným není. Má
býti zase zavedena zemská přirážka na národní
školství ve výši 57 proc. — Zároveň má býti učiněna
zemská vypůjčka 6,000.000 K. Náklad na zvýšení
platů učitelských obnáší 10'532 462 K. — Z návrhů———ěě———————
vyličuje tak úchvatné vyhlídku ze Šufberka. Ne
věříme očím, čistíme skla dalckobledu, čekáme
5 minut, čtvrt hodiny — avšsk . nevidíme leč
vzácné hustou mlhu a cítíme již v kostech
vlhký chlad. Nezbývá nic jiného, než zajíti do
restaurace, sednouti poblíž kamen, v nichž se to
pilo, a píti ze zoufalství drahé víno. Z dlouhé
chvíle pročítali jsme podpisy v knize cizinské,
v níž podpisů českých nenašli jsme ani tolik,
kolik bylo spravedlivých v Sodomé, Pěknou
besničku českého učitele touristy, jenž as 2 dny
před námi Šafberk navštívil, přeškrtal neznámý
německý fanatik, aby zachránil ohroženou Germa
nii. Nedostatek českých podpisů svědčil buď o
tom, že Čechovénemají dosti národní hrdosti,
aby se podpisovali česky, anebo že vůbec ne
cestují maobo. (Pokračování).

Za + Alolslem Nývitem.

V direktáři (kalendáři kněžském) mém na
celý rok předem poznamenané jména osob, jimž
gratuluji k jmeninám. U jména Alois četl jsem
včera poznámku: Alois Nývit,—jenž již měsíc na
hřbitově holoblavském odpočívá a kterému každo
ročně přání k svátku jsem posílával. A dnes slaví
svátek poprvé v nadbvězdných výšinách! — Nývlt!
— Myslím, že celý kraj zná jméno tohoto dobrého
stuřečka, na jebož tváři stále jen úsměv kvetl,
jehož dobré oko ku konci života svého zlým ne
dubem zkalené, jen láskou zářilo, jehož vysoké
čelo neumělo se mračiti . « .

Byl miláčkem kollatury i vikariátu. Holo

byly podány: O nespravedlivém ečítání lidu v Če
chách, o podporách některým obcím na Žatecku
a o zákoně o vodních stavbách. — J. V. císař
seslal místodržiteli král. českého dopis, v němž
vřelým způsobem ze upřímné s dojemnéprojevy
oddanosti českého lidu děkuje. — Na stavbu no
vého semináře v Brně, povolila vláda 600.000 K.
— Německý ministr války při posledním sčítání
lidu zpozoroval, že je v německu »přebytek«
lidí. Proto honem snimi do dvojího sukna, pod
Piklkeubny. — V Holsndsku po nových volbách

asi 14 hlasů, ač v Holandsku jest 60 proc. pro
testantů a jen 35 proc. katolíků. Z tobo vidět,
jské výsledky nese svornost — a vytrvalá práce,
— V Srbsku zamítlo sobrení položku 70.000
franků, na subvenci pro katolický seminát, —
Trvání Italie v trojspolku bylo v italské sně
movně scbváleno většinou pouze ro hlasů. — Jak
vidět, nepožívá trojspolek veliké obliby. — Čtvrtou
dceru porodila carevna ruská Alexandra. Muž
ských potomků carští manželé dosud nemají. —
Ye sněmovně zástupců spolkového parlsmentu
australského bylo usneseno, každou schůzi zuhájit
modlitbou. — To jest v »neosvícenéeAustra
lii, U nás v »osvícené« Evropě zahajuje se leckde
rvačkou. — V jižní Africe boj postupuje dále.
V bitvě u Wilmansrustu ztratili Angličané 280
mutů — a celé jejich ležení ukořistili Boerové.
Lord Kitschener který se chtěl vrchního velitel
ství v Africe vzdáti, byl králem vybídnut aby sc
rval — atto již dopadne jakkoliv. Boerové
prohlásili, že jsou dosti silnými, aby ještě aspoň
dva roky vydrželi válčiti. Za to ale Anglie jest
nucena v době nejbližší učinit mír,

Z činnosti katol. spolků.
Křesť. secialní spolek v Kměžicích

u Král. Městce konal v neděli dne 10. £. m. veřejnou
schůzi lida, která byla velice četně navětívens. Schůzi
zahájil místní dp. farář Němeček který také za před
sedu schůze jednohlasně byl zvolen. Zapisovatelem
zvolen vlp. Šitina. Hlavním jádrem schůze byla před
náška redaktora „Obnovy“ p. Prosečského, který
v dloubé, přes dvě hodiny trvající řeči působivě po
jednal o thematě: „Církev a politika“. — Přednáška
učinila na všechny účastníky veliký dojem a byli
bychom rádi p. řečníka ještě déle poslouchali neboť

opírající se na historii, to dovede každého udržeti
v stálém napjetí. — Jelikož volných návrhů nebylo,
poděkoval pan farář srdečnými slovy p. řečníkovi a
schůzi ukončil.

Z Lemmice m. P. Spoleknáš zdárněkráčí

ka pin. Dne 32. dabna pořádámZeyerův večer, dne20. května konána echůze členská, při níž p. J. Kozák
přednášel o počátku a konci avěte, jak nás o tom
poučuje věda a víra a rongoval také velmi pěkně na
„čistě vědeckou“ přednášku o témž themata ve
spolku jiném proslovenon. Večer ošiven naším spol
kovým triem, jež zahrálo několik laškovných čísel
s Bethovena a skončen veselou scénou jiš pěkně před
nesli pp. Sucharda a Haranba. Předešlou neděli dne
16. června ochotně zavítal k nám dp. Josef Vomočil,
kaplan Jičínský a přednášel o tom, co viděl a zažil
+ Žtalií.Promluvil nejprve o Římu a jeho památkách
pohanských, pak elorem úchvatným líčil Řím kře
atanský — katskomby — Vatikán — slyšení u av.
Otce. — Po malé přestávce zavedl nás do Neapole a
na Vesuv a líčil místa ta tak zajímavě,tak plasticky,
že každý takřké cítil so unežena v ty dálné krásné
kraje. Byla by ovšem přednáška tak krásná a zají
mavá zasluhorala více poslachačů — ale za to měl
pan řečníkposluchače vděčné, kteří dlouho napožitek,
jejš přednáškou svou jim připravil budou vzpomínat.= |=
hlavy v něm měly pravého otce a proto se mu
chudinkovi odtud nechtělo. Bylo to prošení a do
tazování, když před3 roky se proslechlo, že ho
loblavský pan děkan půjde do pensek svému bý
vslému kaplanu, nyní faráři kdesi u Prahy. Ale
za 45 roků kněžské horlivé služby na vinici Páné
byla mu nabídnuta královská odměna 500 zl. Bylo
to ovšem tenkrále dle staré mény, dnss na koruny
počítáno, by měl jednou tolik. Ale dobrý stořeček
nereptsl — dal se uprositi od osadníků a pense
nepřijal — aspoň zemře mezi svými.

A zemřel! — Zemřel mezi svými dětmi,
které m odchoval, vždyť v Holohlavech byl dě
kanem plných 25 let a též jako kaplan hned po
vysvěcení r. 1846 nějaký čas tu působil. Z Ho
lohlav poslán byl za kaplana do Vrbice u Po
děbrad, pak do Poděbrad, načež stel se farářem
v německé osadě Bělé (Bieley) a Vel. Zdobnicí na
Rychnovsku. Odtud povolán byl na místo prvého
svého kaplanování do Holohlav, kde působil 25
roků jsko děkan, 6 roků jako vlkář okrsku jaro
měřského, kde také slavil r. 1896 své padesátileté
jubileum kněžství, Zemřel mezi svými dětmi —
otec laskavý — a že otcem byl své kollatuře, o
tom svědčí lásko chudiny i bohatých, prostých i
vznešených, láska všech osad přifařených. A že
ho rádi měli dokazuje jeho čestné měšťanství ve
všech snad přifařených obcích.

Zemřel dobrý tatíček, a jeho děti, ba celé
okolí spěchalo, aby se rozloučilo s tím dobrým
stařečkem.| Viděli jsme při pohřbu na 32 kněží
z blízka i z dáli, mezi nimi vsdp. kanovníka J.
Bartáka, který v dobrém přátelství se zesnulým
žil a dle přání jeho kondukt vedl a přítele svého

V Počkách u Neboviů bade přednášetí
©katolickéjednotědp.Jan Černý katechetas Hradce
Králové o thematě: „Kdo rozřeší otáske sociální“
dne 25. června £. r. o 4. hod. odpolední,

Zprávy místní a zkraje.
Úmrtí. V Hradci Králové zemřelv nocí se vče

se bude v neděli odpol. — Podrobnější správu příště.
Audience nástupců Hradce Krá

lové ma hradé pražském. V pátek dne 14.
června 1901 byli na hradě prašském od Jeho Veli
Čenstva přijati ve slyšení zástupcové města Hradce
Králoré a sice starosta p. Dr. Ulrich, náměstek sta
rosty p. Viktor Weinhengat a městský radní p. Jos.
Pilnáček. Přijetí bylo velice milostivé. Jeho Veličenstvo
projevil šivé potěšení, še mu byl tlamočen hold věrné
oddanosti našeho města. Zajímaje se o jeho vývoj,
zejména o postap prací demolačních a nznávaje vlídně

velikost obětí, které město rozkvětu svému přineslo,
ujietil císař a král náš, jemuž podán byl pamětní epis
o nejbližších potřebách města, zástupce jeho všemožnou
milostivou podporou.

Z Hradce Králové a nejbližšíhookolí
bylo v Praze při návštěvě císaře 430 účastníků,

Diecesní jednota eyrillská v HradciKrálové za účasti koncertního houslisty, pana c. n k.
kapelníka V. Riepla, a kapely c. a k. pěš. plaku čí.
40. pořádá v sobotu dne 22. června 0 8. hod. večerní
ve velké dvoraně „Adalbertina“ na rozloučenou we
svým zakladatelem a předsedoa, vys. důst. panem ar
ciděkanem Tb. Dr. Josefem Mrštíkom hudební večer.
Diriguje: Dobroslav Orel. U klavíru professor H.
Doležil a finanční rade Dr. A. Šimek. Pořád:
I. Oddělení. 1. Rossini: Overtnra k opeře „Vilém
Teli“. Orchestr. Z. Rubinstein: Sonata op. 13. (1. věta
Moderato con moto a IV. v. Finale). Honslové solo s prů
vodem klavíru přednese p. Vilém Riepl. 3. Novák V.:
Zakletd dcera. Ballada pro smlšený sbor a klavír. 4. Wag
ner: Finale z opery „Lohengrin“. (Orchestr). 5. a) Grieg
E.: „Vyplutí“, solová píseň. b) Smetana : Za hory slunce
zapadá. Dámský trojhlas solový. 6. Dvořák: loranské
tance čís. 3. a čís. 1. 7. Blodek V.: Z opery „Ve studní“
solový kvartet č. 3. B, Smetana: Fantasie z opery: Pro
daná nevěsta.Orchestr. — II. Oddělení. 1. Dietz L. d'
Arma: Pěrec, smíš. sb. s průvodem hoosli a klavíru na
slova Jar. Vrchlického. 2. Novotný J.: Ohlasy z hájů
moravských. Solový kvartet dámský s průvodem klavíru.
3.a) Kaiser: Sen krále plesu. b) Komzák: Perpetuum
mobile. Intermezzo pro smyč. orchestr. 4. Novák: Zezu
lenka u Dobrá rada. Písničky 8 průvodem. o. Smetana:
Přiletěly vlaštovičky, ženský trojhlas. 6. Riepl: Kouzlo
ldaky. Valčík. 7. Komzák: Směs z českýchplaní orchestr.
Vstup mají zvaní členové a jími uvedení hosti zcela
bezplatně—při restauračním zařízenístolním,

Obecná kuchyně v Hradci Králové
konati bude valnou hromada ve středu dne 26. Června
t. r. o 3. bodině odpoledne v místnostech spolkových.

Spolek „Alllsnge Framgaise doHra
dec Králové“ odbýval dne 12, t. m. ustavující valnou
hromada v Grand hotelu v místnostech spolkových.
Po zahájení předsedou zat. výboru panem prokuriston
diřím Tolmanem a vysvětlení, jak a kde myšlénka,
zaříditi franc, kroužek v Hradci povstala, schváleny
jím vypracované a místodržiteletvím schválené sta
novy s přikročeno k volbám, K návruu předsedajícího
zvolen předsedou řiditel filiálky rak.-nher. banky pan
Dr. Boh. Jiřík, místopředsedou pan Dr. Leop. Batěk,
jednatelem p. Jiří Tolmau, pokladníkem p. Stejskal,
korrespondent, do výboru slečna Zdenka Gubova, pp.
Dr. J. Hroške, prof. a Valeš jr. obchodník semeny,
Náhradníky pp. Dr. Šimek, prof, Racek a V. Beran,
Revisory pp. Pátek, disponent a Joa. Fér. Výboru
uloženo připravit program večírků pro zimní ssisonu

(O
pochoval. Viděli jsme zástupce úřadů, c. k. okr.
hejtmana, c. k. okr inspektora, továrníka Čerycha,
úřednictvo — ba i ředitel velkostatku rychnove
ského p. Včelák, přítel zemřelého z dob, kdy on
v okolí Rychnova působil, přišel, aby ku hrobu
ho doprovodil. Viděli jsme nesmírné zástupy lidu,
které ani prostora chrámová v sebe pojati nemohla,
a každý chlěl ještě jednou viděti tu dobrou tvář,
a slzou skropiti rakev jeho. V pravdě loučily se
děti s otcem. Ten pláč na břbitové mluvil řečí
nejlepší o lásce, než vybraná slova. Bylo to tklivé
loučení!

A dobrý stařeček cítil, že dny života jeho
sečteny jsou, proto sám rozloučil se svými dětmi.

Poslední čas nemoha choditi na obvyklou
procházku, objednal si vozík pro nemocné a dával
se na něm voziti — a tu rád porozprávěl s osad
níky a přispěl kde mohl radou, potěchou i skutkem,
Jakoby cítil, že hodinka jeho blízka jest, v sobotu
dne 1r. května uvečer dal se ještě naposled voziti
po svých známých a dojemně se s nimi loučil...
A v neděli na to jeho šlechetná duše s Bohem
dalaosaděna vždy...

Zupadly broudy — zaduněly o rakev — a
každý ten úder jsko rána hřeb do srdce tlukoucí,
— Za zvuku písné »Kde domov můj« a za hla
sitého pláče přítomných zavřel se hrob nad do
brým otcem duchovním, Ale památka na dobrého
tatíčka — šlechetného kněze tak brzy nevymizí
ze srdce oveček svěřených . .. Odpočívej v po
kojil. ..—

2“ M,



ješ počnou dle stanov, ke konci "září; budou s9 od
bývati francousské přednášky, roshovory, (štola spěvuí
a bodební, po případě I recitace neb divadelní kousky.

„© Balom zvláštního drahu sestrojil a v úterý
u městské plyvárny v Hradci Králové pouštěl zdejší
pan professor Hron. Balon má tvar slona a obecen
stvo, které přítomno bylo s nepjetím čekalo jak
„slon bude lítat v povětří.“ Že sem tem padly vše
ljaké vtipy, netřeba zvláště podotýkati. — Ale „slo
nn“ se zajisté nechtělo do mračných výši a proto,
sotva se vznesl Asi na 70 metrů praskl — a vrátit
se saso meri smějící se obecenatvo.

Pobřeb. Ve středu konal se v Hradci Král.
pobřebpava Josefa Putrého, iogecieura c. k. státních
dráh v Praze. — Mrtvola byla z Praby do Hradce
převezena a z nádraží na hřbitov na Zámeček za ve
lce četného účastenství lidu dopravena,

O slavnosti Božiho Těla v Dobřenicích
se nám píše: Nobyli jeme vskutku dosud svědky
« naší tiché osadě tak imposantního průvodu při
Božím Těle, jako právě letos. Vše tak ladně spo
ládáno, takže oko divákovo s potěšením patřilo
na tento vzorný pořádek. Zde opět se ukázalo, co
dovede dobrá vůle osadníků a horlivost duchovního
aprávce. V té příčině vyniká náš dp. farář Augustin

ovák, který v krátké poměrně době avého působení
na zdejší osadě získal si eympathií nás všech. Kdo
koliv zavítá k nám s navětíví chrám Páně, chvalně
vyslovaje se jak o čistotě a výzdobě tébož, tak o
krásném zpěvu církevním, 0 nějž opět zásluhu té
oblíbený náš p. řídící učitel K. Bič. O každém téměř
velkém svátku máme zde slavnou zpívanou mši sv.
e assistenci, což ovšem dříve nebývalo. Věe to napl
ňuje nás radostí — a jeme dp. faráři za to vděč
nými,

Dva nové kříže postaveny byly v obcích
Lobné a Sebranicích u Litomyšle. Slavnostní svěcení
křížů těch konalo se v neděli, dne 2. t. m.

Obmova sv. missie v Nekoři vydařila
se nad očekávání znamenitě, Bylo skoro 2000 komu
pikantů, mužů přes půl šesta sta! Práco missionářů
Tovaryšstva Ježíšova dpp. Zimmerhakla a Ostrčilika
měla účinek v pravdě oblivabodný, začežš jim toto
veřejně voláme: Zaplat Bůh za všechvy práce a ná
mahu na osadě naší) —Zaráží nás jen ten zjev, že
několik pánů, kteří před 2 roky se všichol čínně av.
missle súčastnili a svaté avátosti přijali, letos se
úplně passirně chovali, ač jsou živi z peněz poplat
níků katolických a stýkají se jen s katolíky, což 8e
za to stydí? Stydí se snad za to, že katolíky vůbec
jsou? Ino bledá bázeň předsoudraby, co? Karaktery »

Poníť do St. Beleslavi. Dne7. července
o 1 b. 46m. odpoledne vyjede vlakems Jilemnice ju
bilejní procesí do St. Boleslavi; poutníci mohou při
sedati ve všech stanicích. Do St. Boleslavi přijede se
o 6 hb. 27 m. večer, odkudž povede se průvod do sva
tyně marianské a pomodlímese litania loretánské,
Drahý den vykonají si poutníci sv. zpověď, o8. hod.
bude míti proslalý kazatel vdp. P. Alois Jemelka ká
zaní a ndp. biskop Kalous mši ov., při kteréž kejíc
níci přistapovati budou k atolu Páně. Pak podá se
zazračný obraz Bodičky Boží k políbení. O 10. hod.
povede 8e jubilejní průvod do svatyně pv. Václavské,
vykonají se jubilejní modlitby a následovatí bude u
oltáře sv. Václava mše sv. Po 2. hod. odp. sejdou se
poutníci opět ve svatyní marianské a poobdržení po
žehnání nastoupí cesta zpáteční; vlak vyjede ze St.
Boleslavi asi o 8. hod. Lístky vydávati ne budou na
stanici od 30. června.

Na stavbu kaple v obci náboženskysmí
šené Hornšicích milostivě věnovali: J, B. M. nejdp.
E iuard Jan Nep. Brynych 20 K., veledňst. p. Tomáš
Střebský, vikář z Mikulovic 100 K, dp. Václav Bar
tet, farář ve Zdechovicích 80 K., ip. František Jen
ček, farář v Cbotnsicích 20 K. Monsignore Dr. Alois
Frýdek, kapit. děkan v Hradci Králové 10 K., vldp.
Frant šek Evěch, děkan ve Sviočanech 6K.; pob K.:
vřůp. Dr. Josef Mrštík, erciděkan v Chrudími, J. B.
M. ndp. Dr. Martin Josef Říba v Budějovicích, vldp.
Antonín Suchánek, řiditel bisk. semináře v Hradci
Králové; po 4 K.: vedp, Dr. J. Marek banovník u
av. Víte v Praze, vadp. Matěj Musil, děkan v Hradci
Králové, vedp. Dr. Frant. Krásl, prelát u ar. Víta
v Praze, vldp. Antonín Michel farář ve Zbislav'; po
3 K.: vldp. Dr. Ant. Lenz probošt na Vyšobradě,
vldp. Jau Klein, arcikněz v Činěvai; 2 K.: vldp. Dr.
Fr. Reyl, rektor Borromea v Hradci Králové. — Všem
šlechetným dobrodincům vzdává nejvroucnější díky a
o další milodary co nejpokorněji prosí: Farol úřad
ve Zdechovicích.

Ve farnosti Óermilovské jest 50odbě
ratelů „Obnovy“. Kdyby tak všude i ve farnostech
větších a hmotně silnějších byl takový zájem pro ka
tolický tisk, pak by jistě katol. snahy nalezly více
ohlasu a pochopení.

Zakázané schůze. | Veřejnásebůze lidu
měla se v neděli pořádat v Tyništi n. Orl., kde měl
předoášeti pověstný křikloua Klofáč, SeLůze ta byla
však okres, hejtmanství v Kostelvi n. O. zakázána.

„| Hladočeská herečka. Nesledovalijsme
jiš delší dobu „Národní Listy“ a tudíž nebylo nám
známo, jak lichotivé se 0 „Obhovrě“ zmiňují. Ovšem,

přibližuje se 6. červenec, horečka husitská zase v rodakci N.L. musí vsplsnouti — a když ve již všechny
patrony vystřílely, muef se sáhnont zas k tém starým,
otřepaným frásím, které se jiš ve fabrice Nár. Listů
vyrobily. Na malicherné a směšné útoky, které proti
některým lokálkám v „Obnově“ jsou namířeny odpo
vídati, by bylo zbytečno. Máme N. L. zase Dovídati
to, co jim tak často jiš bylo řečeno, še totiš jako to
noucí stébla ae chytá, tak i sbankrotělým N. L. jest
kašdá asobenepatrnější příležitost vhodnou, aby sase
tu „protiklerikální“ písničku si mohly sazpívati. —
Také jejich odnož, „Šípy“ mají vo svých sloupcích

bibé rýmovačky, s nichě některé věnují se „vzácné
ochoty“ také „Obnově“. Podáváme jen jedna ukéska
£ „dochaplného“ toho listu: „A Obnova Brynychova,
zázračnou moc v sobě chová, kdo chceš býti plně
sdravý, ten nelezno u nás pravý elixir, mudrců ká
men — musí však být blupák-amen." — Tohle se

„Šípům“ podařilo. Toby no jistě aspoň nějakému jarmarečnímu kupletáři hodilo. Vypadá to, jakoby
takové „svobodomyslné“ rýmovačky ae vyráběl někde
v patyce — kam ostatně slavná redakce „Šípů“ nemá
daleko. — Za reklamu, kterou našemu Jistu tím dě
lají, jsme jim ovšem vděční, vádyt to jest lepší nešli
inserát. Obyčejně ty útoky Šípů“ jeví účinky právě
opáčné.Kdyby nás Šípy“ chválily, pok by
chbomto spíše „mohli vzíti sa uráškal

Hlasy s obecenstva. Pen J. Č. zHradce
Králové nám píše: „Obnova“ přinesla již několikráte
správy o vzmábajícím se „sportu“ anonymníchdoplsů.
I já, ač jinak do apolečnosti nechodím a jenom své
rodině se věnoji, nejsem jimi ošetřen. Z nepatrné
maličkosti, která ani za řeč nestojí, vyvodil neznámý
padouch urášející děj, v němž byly přetřásány věci,
o kterých jsem neměl ani zdání. Dokud jsem bydlel
v Jičné měl jsem pokoj a mohu říci, še jsem také
u tamnějšího obyvatelstva byl oblíben. Nepravím to
k svó chvále, nýbrů jenom v zájmu pravdy. A co jsem
v Hradci, jakobych najednou se stal bídákem, ač
také jinak nežijí, než dříve. Mám četnou rodinu, ne
mobu se věnovati epolečnosti, nemohu vysedávut do
rána v hostincích jak to snad mnobý ten anonymní
dopisovatel činí, nejsem zvyklým vósti tak „nělechtilý“
hovor, jak to 1 v leckterém vlušném hostinci spatřu
jeme — s proto snad jsem v nemilosti u leckterých
těch Hradeckých „fešáků.“ — Takový anonymní do
plsovatel dovede udělatí z onosti padonšatví s člověka
šlechetného nejaprostšího hrobce, zkrátka, každý ta
kový člověk, který se stydí sa fo co napsal, a proto
ae nepodepíšo, a jen jedno má Da zřeteli, jinému
škodit, podobá se dravci, který svon obět zákořnicky
přepadá, aby jí mobl zničit — vo svůj prospěch. Tak
soudím já o anonymních dopi:ovatellch.“ — Uveřej
ujeme bez poznámky.

Nevý druh pohledmle ovocnářskýchvy
dal dp. farář Ant. Zámečník, t. č. v Praskačce, Již
prení pohlednice které vydal těšily se veliké oblibě
— a zvláště pro školy, epolky hospodářeké atd. byl
zakupovány. Doufáme, že i tento nový drah krásný
pohlednic nalezne všude obliby. Objednávky vyřisuje
Ant. Zámečník, farář v Praskačce.

Výlet do Husince podniknoutichtěl 80
kolský spolek v J. — Členové ae sešli v slavnostní
náladě a pan Dr. V. měl již nastadovánon řeč, kte
rou v rodišti Hasově přednese. Ale nepřednosl. Hned
v první stanici za J. Švarní sokolící vystoupili a po
něvadě vlak několik minut čekal, odběbli si pro tro
chu koráže do hospody. Ale chmeloria jim Hle
k dubu — a oni zmeškali vlak. (O0dělat? „Sokol
vždycky radu má,“ zapěl kdosi a vskutku rada přišla.
A Bslamonnská: „Zůstat sedět — a pít dál.“ Zvolalo
69 „Na zdar“ a vesele uo to bavilo dále, Drubý vlak
jel až vočer. Švarní sokolíci však do té doby byli
již tak roskuráženi — že si nikdo na Husinec ani
nevzpoměl. A když přijel vlak, tu jeden horlivý člen
apolku svolel: Bratři! Já bych navrhoval, nechne
toho, Boz nás, vlastně bez toho Husince bude ještě
Hus Husem! My mo, chudákoj už málo pomůžeme.
Dejme si ještě jednu — a pojedem radši domů.“
Tento návrh byl přijat voláním: „Na sdar.“ —Drobý
den pak ve vinárně S. sapijeli švarní sokolíci výsměch,
jehož se jim dostalo.

Revolverový novinář. Již častějijsme
ee zmínili na tomto místě o Hořickém revolverovém
novináři, J. Vlarákovi, Člověk charakteru pochybe
ného, který se nemohl udršeti ani jako obchodník, ani
jako správce okresní nemocnice, odkud byl vyhnán pro
nepořádky s penězi, „umravňoje“ jiš několik let Ho
žické obecenstvo, Kdo chce být před jeho snrovými
útoky uchráněn, musí mu nejdřív zaplatit — a tak

věkem jest zasypáván jizlivými zprávami v „Hořických

se „nevykoupí“. Kolik lidí úctyhodných bylo již v „Ho
řických Listech“ pošpiněno, kolik svárů a roztržek
mesi obyvatelstvem tím záviněno, jsk mnoho mravní
nákazy zvláště mezi mladý lid vnesono, A tento list,

nedí ve vězení, svláště hnusným, surovým spůsobem
psal o sdejším kněžetvu, kteró ovšem nenznalo za je
dinnou záchrano prostředek — se „vykoapit“. Dokud
však hlavně kněšstvo bylo předmětem jizlivých útoků
Vlasákových, tu se k tomn mlčelo, — „svobodomy
alná“ šuroalistika nikdy ani slůvkem zákofoické jed
nání to nepokárala a i mnozí Hořičtí páníměli s toho
tajnoa radost, Nu ovšem, kněs to vydrší, na toho se
může vše naložit... Nedávno ale napadl Vlasák
řed. Valenta a tu hned „Nár. Listy“ přinesly dlouhý
referát o bídáckém jednání revolverového novináře
Podivno, še Vlasák napadá nymí tské ty, kteří ho
kdysi podporovali a v jeho štváčském řemesle posilo
vali. Zdá se skoro neuvěřitelným, že se takový čtváč
sde mohl udršetí, ale jak to jiš bývá, še se vyskytnou
všade lidé jimě jest boj občanský a škandélní zprávy
o jadnotlivcích pravou pochoutkou — a zvláště, jed
ná-li se v takové správě o knězi. — Ti jistí pánové,
kteří se Vlasáka kdysi zastávali nyní vidí, že si apletli
bíč vlastně sami na sebe. Proto také v „Nár. Listech“
přiznávají: „Mičelo se dlouho k jeho řádění a to byla
chyba, protože tím vabudilo ee domnění, še má snad
přece pravdu a kašdý ne ho musí báti“. — A dále
jdou: Špatné avětlo by to vrbalo na občanstvo města
ořic a okolí, kdyby trpělo dále takové štvaní a olu

povéní o čest řádnýchspoluobčanů s to od člověka,

jím je Vlasák. Komusáleší na dobrémjmenu městaožic, na prospěchu občanského života, nechť koné
svou porinnost“. — Nuže, dlouho to trvalo, než jistí
pánové zdejší přišli k pravéma poznání, ele přišli ko

nečoě přec. — Ovšem, kdyby byl Vlasák pouze na
kněšetvo byl útočil; nestalo by se to nikdy. (Vědyt i
sde jest ten pověstný dvuji loket, ,

Zutčon byl,Jj „Hlas“ oznamuje, v Brně 20letý cestující Jos. Valášek s Opatovic uHradce- Král.
Náles dítka. Z Drakačovioa Vojvanovicse

nám píše: Dne 11. tm. kolem 3hod. ráno byli
obyvatelé domku v Drakačovicích probušešípláčem
dítka. Vyšli ven a ta apatřili u svého domku dítko
v peřincezavinuté, avšak bez opatrovníka! Vsali
dítko do avětníce a pátrali, komu náleší. Věak nikdo
se nepřihlásil. Záhy = rána rozhlásilo se o tom -po
vesnici a okolí, avšsk pro dítko si nikdo nepřišel
a stopy nějaké po tom, kdo tam dítko pološil, nebylo
také jse najíti. Jenom lesní hajný pravil, že viděl
ráno toho dne nějakou šenskou osobu jíti lesem
směrem 04 Drakačovic, Den pak před oním nálezem
vidělilidéjakousimladoudenětinus dítkem u Úřetio
a plakale prý. — Záhadná tato příhoda jest ovšem
od četnichva vyšetřorána a po neznámé osobě, jež
dítko, ss týden ataré odlošila pátráno.

Prodej kořalky. V redakci „Obnovy“
stavilí se onohdy večer někteří poatníci Vambeřičtí
a vyprávěli: „Noclehy byly drahé a bylo nám zažíti
dosti úrtrků a posměšků. Židé nás uváděli do bytů,
židé docela prodávall růžence, obrásky svatých 8 40
šky. — Českého nápisu jeme nikde ve Vambeřicích
nenalezli, leč jen u putyk, kde také stálo: „Pro
dej kořalky! To je jako na posměch.Tak ani
v poutofch místech v Německu není žádný ohled na
ten veliký příval českého lidu, který lam patuje“. —
K toma natno podotknonti: Jest mnoho pontních míst
v Čechách a na Moravě, kde jako na domácí půdě
lze rovněž tak dobře pobožnost vykonati, jako ide
Jinde. K čemu zanášet peníze našim úblavním nepřá
telům? Když ani místa posvátného ae neubetří, aby
se Židoveké obchody vzmobly, a nepřátelství Němců
k nám se osvědčilo, pak jest jistě poutníkům lépe,
když patojí na místa, kde nalezoou více přátel a do
konalého porozomění, neš meal Prašáky.

V Pardubicích konalase dne 12. t. m.
volba policejního komisaře, Zvolen byl aktivní mad
poručík zeměbraneckého plaku z Benešova, Pan Jan
Sedláček.

Osvěta Jda ve včerejším čísle | uvádí
„rozhovor“ lida o „Obnově“, O pprsta Božím“ prý
60 zase zmíníme, 8ž nělkobo, kdo od víry odpadl, —
kopne kobyla. — Pan Haja patrně si vzpomněl na
jednu lokálku toho drahu, která v jednompra žs kém
listě, ne tedy v Obnové byla uveřejněna — ale to
mu nevadí, aby v „rozhovoru“ lokálka tu nepřičeti
na vrab „Obnově“.

Zaotřelil se. V pondělí dne 17. t. 8. za
střelil ue z revolvora Alois Drabý, 41 letý, šenatý
trablářský dělník zaměstnaný v továrně p. Ant. Pe“
trofa oa Brně v Novém Hradci Králové. — Aby si
emrt pojistil, vypil před vypálením rány « hrnéčka
kyseliun sírovon. Má se za to, že příčina zoufalého
skutku byl nevyléčitelný rbeumatismas.

Z Kolíma so nám píše: Byl jsem v sobotu
večer v restauraci Hutlově v Hradci Králové. Pře
kvapilo mně, že při placení vždy vrchní číšník hostům
fekl: „Pán Bůh uaděl.“ — Na Moravě a na českém
Jihu sice křesťanské poděkování není v hostincích
vzácností — ale v Hradci jsem tím byl překvape.
Proto na mne něinilo to tak milý dojem, a zajisté
tekový sklepoík, který i ve svém zaměstnání používá
zvyků křesťanských a za ně se nestydí, zasluhuje po
chvaly.

Z Hestinnéhe. Das 17, t.m. zastřelilzde
zámočnický pomocník Frant. Zelp o rok starší ženu
kováře Galla, která byla již matkou selmi dětí. Vrah
pak vypálil si dvě rány do prsou — 8 těžce sranén
odvezen byl -pak do nemocnice, kde vyznal, le du
s Gállovou měli velice rádi — a poněvadt jim
v lásce byly kladeny překášky, še se odhojleli zem
ří, Dopla, který. Gallová zanechala rovněž potvrzuje
výrok zoufalce.

Z Ústí m. Orlicí. (Sobovrašdy, vodovod,
echůse.) Nedávno dvě sebevraždy rozrašily klid zdej
šího obecenstva. Sterý jeden dělník, uš G0letý, oběsil
se z bídy a padoucnicí po mochá leta stíšená svo
bodná délnice, asi 3Oletá, se podřezala. — Nově zří
zený vodovod městský počal dne 13. Června preco
vati. Nákladný tento podnik, který značných obětí
vydadovati bude od zdejšího poplatnictva nestejně je
vítán. Dobrá ršsk a čistá voda bude dojista milou
všem. Čas to všecko ukáže. — Veliké,strakatými kvě
tinami moderní socesse ozdobené plakáty ohlašovaly
na neděli dopoledne dne 16. čerrna o půl 10. hodině
echůzi, ve které měl řečniti p. učitel Hubálek = České
Třebové. Schůze byla navětívens slabě. O půl desáté
bylo asi 30 lidí v prostranném eále hotela Frimlova,
a teprve.o 10. hod. sešlo se celkomasi 130 lidí. Z nich
mnoho bylo socialistů, obojí barvy. Předmět fedi byl
„Národ a škola“. (Přednáška tato měl p. učitel ta. 6
v České Třebové dne 15. t. m. ale potkal se, jak wo
nám oznamuje, se špatným úspěchem. Pozn. red.) Pan
učitel neopomenul rýpnouti do klorikálů, že prý dychtí
po nadvládě, jak ae prý o tom leckde dočísti Iso, s
že církev, od doby vydání školních zákonů nabyla
velkou moc ve škole. — Socialisté, kteří až dotud
mlčeli, slavnostně přisvakovali. —K těm myšlénkám p.
učitele musí se podotknonti, de je to vroncí přání ča
nopisectva, krabům učitelským velice blízkého, aby
náboženstrí vůbec ze škol vyhozeno bylo. Tak by
byly školy bes Boha, právě tak, jeko je to ve Francii.

Alo už liberál Juline Simon fekl: „Škola bez Boha,
odchovala nám lotry a slosyny“. A co se té velké
moci církve ve škole týče, a tím uš dejte pokoj! To
ei můžete mluviti lidem, kteří věci jsou neznalí. Tí
si aroiť myslí pak o té moci církve, kdo ví co. Měl

jste se vpád určitěji, měl jste svůj výrok poctivěodůvodniti, a věřte, že by každý soudný posluchovač
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na to Rkl::„To toho-je málo“t Církov, jako Boh em
ustanovena účitelka národů, nemůže předce býti Ibo
stejnou k toibu, jak žijí učitelové a jím svěřenáka
tolická mládeš. Nesčísiněkrát bylo jiš dokázáno, žo
se církvi jedné nikoliv o nadvláda despotickou, ale
o to, aby zákony Kristovy vládly. A to je právě to,
co leckterý plnitř nechce. A ještě něco. Dobří katolíci
vidí to neradi, když no konají schůse v dny nedělní
dopoledne, protože se tím odvádějílidé od návštěvy
elnfeb Boších. To bude také jedna z těch příčin, proč
schůze dne 10. čerena slabě avětívena byla. Na ta
kové učhůre, bylo by odpoledne, taky času dost.
Tím jste Be tedy p.: učiteli zdejšímu obecenstvu
nezachoval. Ostatně celá vaše řeč aměřovalak tomu,
aby ae učitelstru zlepšily platy. Přejemerám zlepšení
vašichpříjmů,alenaš to štouchánído „klerikálů“a
církro? K čemu ty okolky? Měl jste hned říci, oč.
vámvlastněběží. Řečník pravil,že podobné schůze teď
častěji pořádány budou. Dobrá, uvidíme: A taky si
jich všimneme, budou-li za to státi,

Z Třebechovle. Dne 30. června připadá
letos BOletévýročí úmrtí šlechétného vlastence, rndáka

příště o znamenitém muži tomto několik životopisných
dat, abychom přispěli k uctění památky jeho.V Třebe
chbovicích.se pomýšlí v krusích některých výročí toto
oslaviti. Bylo by žádoucno, aby se celé město oficielně
ujslo tohoto podniku a ukásalo, že má v úctě život
velikých svých synů. .

Ze Lhoty pod Libčany. (Daryprojabi
lejní kapli ve Lhotě pod Libčeny.) Ye své závěti
odkázal pan František Šrajer jako prrní. příspěvek
na varhany 4000 koron a manželé Píšoví s Habenič
darovaly drahocené koroobve v ceně 160 korun, slav.
jednota k ustavičnému klanění ce Nejsvětější Svátosti
oltářnív Praze akvostný smateční ortát. Všem -dárcům
budiž Bůh bojným odpiatitelem. U

Z Kounic u Dol. Kralovie. Tichádě
dinka naše, jež odloučena daleko od kostela, svědkem
byla v neděli dne 9. t ruchu zvláštního, neb dvojí
konala se u nás slavnost, kteráž přečetnéhosty z okolí
přivedls k nám. Konalo se v denten posvěcení no
věbo pěkného kamenného kříže, který mezi -lípami
takměř kapli tvořícími uprostřed obce byl nákladem
této postavan — a veřejné žapní cvičení hacičekého
abora místního za přítomnosti 146 hasičů ze Šupy
dolnokralovické i okolí. Průvod spořádaný = hudbou
ubíral se z nádvoří zámků uroz. p.Hogona Biernitze
za přitomnosti četných drůžiček ba kříži, kdež vp.
farář Václav Šafránek « Pertoltic ku přítomnýmnad.
šeně a vzletně promluvil. Po krásné řeči této vyko
náno posvěcení kříše s přiměřenoupobožností. Po
návratu průvoda do voří zámeckého vykonáno
místním sborem veřejné cvičení k úplné spokojenosti
hostí přítomných, kteříž toliko těžce nesli, že s pře
dáků župních žádný cvičení toho se nezúčastnil.

Z Petrovie u Kácova. JehoVeličenstvo
nejmilostivější patron zdejšího kostela císař František
Josef [. ráčil povoliti rozšíření a novou úpravu zdej
dího farního kostela a sice úplně na účet Své sou
kromé pokladny bes všelikého příspěvku osadníků,
jimž tím veliké dobrodiní bylo prokázáno. Práce jiš
započala.

Z Uherska. Jakji bylo oznámeno,zemřelzde dne )2. t. m. p. Jos. Hájek,rytíř řádu Františka
Josefa, nájemce knížecího Thurn-Taxisského velko
statku, čestný člen mnuhu spolků, osvědčený vlaste
nec, lidumil. Celý život v Pánu zeennlého, jeho půso
bení lze znamenati slatým písmem pro obec Uherskou
i dirší okolí. Nemaje sám ditek a maje četné bohatstrí

diště své paní daroval 2000 sl. na chudobinec —
jeho roka štědrá ráda udílela — a starý pán vědy
radoval se ©-toho, kdykoliv chudému mohl pomocí,
nikoho necslyšel. Proto plným právem zasluhoval si
názvu: „Otec chudiny“. Při tom byl dobrým oběta
vým vlastencem, u nějš slova: „vlastenectví, osvěta“
nebyly planými frásemi, ale bmotně rád podniky ná
rodní podporoval. Za své veliké záslohy vyznamenán
r. 1898 u příležitosti panovníkova jubilea rytířským
křížem řádu Františka Josefa. A ač bohat nestyděl se
za náboženství, dokázal, že náboženství a vzdělanost
mobon. velmi klidně spolu | sloučeny | býti
plnil svědomitě své povinnosti náboženské, dávaje
příklad na sobě jak svému úřednictvu a služebnictva,
tak ostatníma občenstvu. — Proto úmrtí jeho vyvo
lalo veliký rozruch na okrese Vysoko-Mýtském a ka
pobřba tak zaslonžilého pána sešlo se veliké množství
jeho ctitelů, přátel a známých. — Pohřeb konal se
v 10 hod. v pátek. — Pohřební obřady vykonal P.
T. vsdp. bisk. vikář a notář Jan Vlach z Luže, za
assistence domácíhodp. faráře Karla Janského a
ještě 7 duchovních. Zúčastnili ae: Vldp. bisk. notář a

profennor M. Dušek z Vys. Mýta. Z Rovně vldp. E.tarý, děkan a vp. Fr. Jirásko, kaplan; z Chrou
atovic vldp. A. Richter, děkan a vp. J. Oliva,
kaplan; vldpp. faráři Vojt. Balcar z Radhoště, J.
Habal s Rychmborku. Věrný přítel zemřeléhovidp.
J. Zeman, farář = Újezda se nedostavil — pro chu
ravost. Po skončených modlitbách a provedeném zpěvu
veden impvsantní průvod do svatyně; před razví
kráčel věrný sluha zemřelého pána nesa na vkusné
černé podušce vyzoamenání od nejjasnějšího panov
níka — rytířský kříž, — za rakví kráčeliv hlaboký
zármutek pohříšenípřátelé, mezi nimiž vynikal bratr
neboštíkův Bedřich šl. = Hájkao, c. k. dvorní
rada m. sl. ozdoben řádem železné koruny a řádem
Leopoldovým. Z ostatních četných hodnostářů pozo
rovali jsme P.T.c.k. okresního hejtmana J. Haase, c.
k. notáře Poplera, Dra. Šimáka, vesměs z Vys. Mýta;
dále zúčastní! se okresní starosta vysokomýteký p. J.

PR = Tisové; sástapcové všech okolních velkostatků,P. T. úfednictvo s knížecího panství e Rychmbarka,
ředitel p. L. Geisser, účetní p. K. Nenber, p. nad
lesní Nikodem, z Litomyšle p. ingenieur Malec, pan
účetní ©Karas, přemnoho jiných. Průvod | volně

procházel dpalírem, jej tvořila školní mládež se aborem učitelekým a ctěné spolky hasičské, —V chrámu
P.vystoupil na karatelnu místní farář P.Karel Janský

arateí ob- 0.
MÝXYPěA

a slovy od:-trdes jdoucímipo zásluze ocenil život

věčného ul jejšvritčt! jako provéhovla
stence, katolíka, didnmila, pří čemá mnohé oko 00 za
rosíle. Zajímava jhat, že svěšnělý pán daroval kostelu
při ukončení století 19. krásnou sochu: „Srdce Páně“
a pobřeb so vykonával právě v pátek, kdy ne slavile
památka kostelní „Nejsvětější Srdce Páně“;i uchopil
so tobo kazatel a přál ku konci, aby srdce zvěčně
lébo se srdcem Spasitelným na věčnosti spojeno bylo.
Po kásaní sloučeno reguiem, při němž epěvy precianě
provedeny byly zásluhou regenta choru p. emchyny.
— Po zapění „Libera“ a „Do ráje nebes“ — vynesena
mrtvola na břbitov, by uložena byla do rodné hrobky
Hojkovské. R. i. p.

Z Krkomeš. Příznivé počssí tébne mnoho
toristů do našich hor. Většina jich je s „říše bázně
Boží a dobrých mravů,“ odkud se k nám „kultora“
nosí. Chudáci, kultoru po světě lidem vnucují, a pak
semi žádnou nemají. Proto se chovají Často drze,
majíce potksti katol, kněse, jdoucího k nemocnému,
aneb v jiné faokci, Baždý alukný člověk smekne,
potkásli alahu kteréhokoli nábotenatví v bohoslužeb
ném roucho. Kdepak ale tskový „nadčlověk,“ ten je
nad slušnost povýšen, a teď £ toho bude mít pan
Goluchowski opletání. Kaplen Voříšek v Maršově dal
totiž sjistít nationále dvou praských taristů, kteří dle
vlastního doznání „ironicky do očí s0 mu smáli“
když šel k nemocnému, A koneo bistorie? — Ten
„heckaplan“ tím bude vinen. — Proud turistů teké ne
smíroě „umravňuje.“ V mnobých boadách je přes
leto „šeneká“ obsluha, ješ jen oa „díškreci“ je od
kázána. Horský lid ne to bobuje, ale časem sl zvy
kne, s ztratí ten starý křesťanský mrar, na němě
dosud honževnatě drží. Farář jeden na to kdysi upo
zorňoval četníka; za odpověď dostal: „Ten člověk
mosí platit daň, tak 60 nesmí ve výdělku omezovat.
Ovšem, když někomu chybí tabulka na voze, to je
něco jinéhn, Vůbec se to teď v našich horách divně
točí. Jako parou se pracoje z „říše,“ aby naši ho
ralé byvše v protostantské omáčce naložení (moření)
pro proský žaludek se stali utravitelnými. Hlavním
fedrovatelem bnotí tohoto jsou ve Vroblabí vycháze
jiet „DeatecheNacbrichten,“ redaktor Glabischnig—
jehož děd ae: sotva tak „čistě“ germánským jménem
se honosil. Ostatní listy mo přízvakují. „D. W.“ jsou
takořku úředním orgánem protest. pastorů. Celá čísla
věnována jsou nábož. rozhovorům atd. Kdyby to tak
některý katol, list udělal. To by byl bned „orgán
pro kostelníky a svíčkové báby.“ Při tom dělají pro
testantisma reklanu přímo barnomekou, a kydají ha«
nu na efrkov katol, dle receptu jich arciotce Luthera,
Máme protestantů od Broumova k Roketnici sotva
19/, všeho obyvatelstva a ti dělají hlak, jako by byl
poměr obrácen. Ten dojem to musí na vzdálenější
činit. K tomu si zvou pastory s Německa, před ni
miž pak na útisky naříkají, ač vlastně, katolíci by
nářek vósti měli. Na Boží Tělo kladli v Lanově zá
klad k protestantské modlitobně. Pět pastorů z Ně
mecke, a jeden = Holandska k tomu přijelo. Slav
nostní řeč měl vrcbní kons. rada Dr. Dibellins £ —
Drážďan. (Co pak by tomu páni říkali, kdyby tak
katolický kndz z Rakouska v Německu něco podob

etantů? Vědyťzakázali saskómo princi Maxovi v Ba
sko kázati — Rakušsna by poslali šupem. Aby
ostadu svou zvětšili dali do základního kamene po
číslo 1i„Ostdenteche Randechav,“ „Dentech. Nachrich

bnotf v Lanově. Pak ei pánš na kámen klepli, pro
nášejíce „kerašpruchy.“ Nábožné to všecko nabylo,
ele jen když to katolíky koplo. Velice se mi líbilo
besto jakóhos pana „Kulbanek“. Ten byl moc nadšen
a proto prozradil vlastní účel celého hnotí, totiž —
popohanětění lidu. Řekl totiž: „Obne Juda, ohne
Rom, wird gebant Germanise dom.“ Juda rnamená
volfovcům celou biblí — křesťanství vůbec. Učitel

Rohling;to ve svém lista „Frele d. Schule“ zřejmě a
otevřeně vyznává, — Po svěcení byl „rodinný večírek“
t. j. léč na chytání katolíků. Zpívala se „Wacht am
Rbeim,“ „Btemarkalied“ die Mádchen von heute,
mlavil drášďanský pastor o lásce k rakouským od=
padlíkům, atd. A k tomu všemu měl přijít v.k. okr.

dělat k jich vlastizrádnéma počínání štafáž. Učastníků
bylo při slavnosti dle „Tr. Z.“ 3000, dle „D. N.“
4000, dle „Tr. W.“ 6000. Kdo má pravdu? Divime
se však různým spolkům, že jich katol. Členové čli
avou hana poslouchat, Redaktor Glabišník horuje pak
o „vysokém mravním výsledku a ceně“ slavnosti,
To mu věsk nevadív insertal části doporoučet: „Kdo
svou paví miloje a ku předu přijíti chce, čti
Dra. B. Bucha: „Malá rodina.. (Kniha ta
přesycena jest nemravností, Poznámka plsat.) Krásná
mravnost. Ovšem, Lather musil 80 „svatbon“ po
epíchat sice by byla Kačenka reformátorskoo činnoat
Latrosa příliš „křiklavě“ illustrovala. ©Tomu chce
snad pan redaktor údpomoci. Než, ko konci něco
potěšitelného. Ve Vrchlabí konal sv. miesie P, Opitz
B. J. (ne ten Warnsdorfský). Účast byla veliká, Nej
lépe však demonstrovali Vrchlabětí a okolní horalé
proti protestantské štvanici při slavnosti Božího Těla,
Tolik lidetva na procesí Vrchlabí ještě noridělo. Gla
bišnikovo popírání a malomocný vztek připadé jako
štěkání na měsíček.

Z Teplic. (Wekelsderf). (Svěcenípra
poru basičského uboru.) Péči zdejšího zámožného ob
čana paoa Jana Šolce, pořízen byl letos nový prapor
sboru hasičského s krásně vyšívaným obrazem sv.
Florlena. Kdyš všechny přípravy ku dní svěcení 16.
t. m. byly botovy i zatímní kaple s oltářem pro polní
měl av, v sabradě pana Solcezřízena, pokasilo de

ATM
$tvé počasí slavnost venku, takže celá odbyts v ko
slele. Dostavily se sbory basičské z celého ckolí a
e ními množství obecenstva, takže přes všechnu ne
poboda byl prostranný chrám Pánů vesměs naplněn.
Svěcení praporu vykonal tamnější administrator pan
Frant. Bílek, kterýž ve svém proslovu poukázal na
povlonosti hasičského sboru, jež obsaženy ve slově
„Bdětel“ Po natlookéní břebů zapěn amhrosiánský
chvalozpěv, jímž (kostelní) slavnost skončena,

Na stavbu kostela + Jenikovicích
dobrotivědarovali: (Pokračování.)Obec Robenice.
Pp. Štěpán Jiří 8 K., Slezák Jan 2 K. 30 h., po1 K.:
Duben V.,Brych V., Tomek J., Tláskal V., Dohnal
V.;Řehák A. 80 h.; po 00 b.: Štěpán St., Duben Fr.,
Duben J., Rejchrt V.,po 40 h.; Dohnal J., Kolbánek
J., Hladík J., Dohnal J.,Duben J., Dohnal J., Balca
rová M.; Andrys V. 50 h., Kačírek J. 30 h.; po 20h.:
Slerák V., Andrys V., CejnarV.Obec Slavětín. Po
2 K.:Pp. Novotný J., Dašek Č., po 1 K.: Tláskal Jan,
Došek A., Mačková A., Chaloupka J., Zvoníček Č.,
Fabian J.; Zvoníček J. 80 h., 60 h.: Rabiška J.,
Kabíček A., Trutnovský K., TÍáskal Jos., Šubrt V
Hejzlar J., ČihákJ., 50 h: Zvoníček J., Šimon
V., po 40 h,: Světlík V.,Fejtek Jos., Fabianová Alt.,
Kirpka V., Čihák Jan, Čibák A., 2 nejmenovaní; po
80 h.: Jaklová A., Mňuk J., 20 hb.: Brejtr J.,
Hronovská Fr., Sochor V., Bale J., Zikmund J. (Po
kračování.) Za všechny milodary srdečné díky vzdává
a o další podpory prosí Ferdinand Hanonsek, děkan
v Třebechovicích.

Různé zprávy.
Cisař v Čechách. Nedšenépřijetíkterého so

efeaři našemu v Praze a v předměstích dostalo, ne
vymisí zajiste nikomu z paměti. Nedělní regata na
Vltavě, která přivábila mnoho tisíc lidí, byla opravdu
slavností velkolepou a úchvatnou. — Takév Lito
měřicích a v Ústí n. L. byl panovník náš přijat slavně,
— jen še někteří Němci přec nedali ei ojíti této pří
lešitosti, aby nevyvěsili velkoněmecké prapory. Císař
byl e návštěvou v Čevbách velice spokojen. Při od
jezda = Prahy se vyjádřil: „Děkuji za všecko
krásné uvítání, Doy zdejšího pobytu strá
vil jsou dťastně a spokojeně, těším ee opět
ne brzký příjezd“. Na projevenépřání zástupců,
českého národa, aby v Praze sídlel některý člen ro
diny panovnické císař projevil evůj eoablas a alíbil
že we přičiní, aby se tak stalo. Nelse nám vyličovati
průběh slavností — o to se jíž denní listy dostatečně
postaraly. Slavnostem obcoval také náš nejdůstoj
nější velepastýř Edvard Jan Nep. s nímě panovník
při dvorní — hostině rozmlonval. ©——| Zidovská
Žurnalistika německá ovšem s nelibostí nese, že tak
slavně a ordečně český lid vítel svého panovníka a
poněvadž jest v ohledu tom malomocnou, aleepoň ji
zlivými vtipy hledí svou zášť na jevo dáti.

Císařovy dary. J. V. císař a král daroval
při svém pobytu v Praze chudým pražským 6000 K,
chudým v Karlíně 2000 K, na Smíchově 2000 K,
v Žižkově 3000 K, na Král. Vinohradech 2000 K, v Li
toměřicích a Ústí n. L. po 2000 K. — Úhrnem 18.000 K.

Reprodukel obrazu „Srážka jízdy
u Střezetle,“ který byl také v Hradci Královévy
staven, vydá grafická společnost „Unie“ v Praze,

Manifestační schůzí, pořádá„komitépro
úpravu a splavnění Středního Labe od Jaroměře ku

člníku“ v neděli dne 28. června 1901 o 10, hodině
dopol. v místnostech velké zasedací efoč obchodní a
živnostenské komory (Parkyňova ul. č. 6) v Praze.

Soeclalní demotraté v praxí. Soc,de
mokrat Fiskáček z Mor. Ostravy býval jako dělník
velice horlivým soc. demokratickým agitátorem. Po
něvadž si ze všech tří hesel soc. demokratů zapama
toval jenom „volnost“ zařídil si „obchod lidakým ma
sem“ (nevěstinec) kam vlákal více nezkušených, mla
dých děvčat. Tento obchod mn vynesl za 6 roků 60.000
zlatých. — Nyní jiš jezdí v kočáře, Jeho žena jest
plná šperků — a na své eoudruhy soc. demokratické
Bi vzpomene jenom — s nadávkou a opovržením.
Kdyby tak dnes k němu jeden z nich přišel a spnetil
něco o tom „dělení“ ta by ho při nejmenším — vy
bodil. — Tak vypadají soc. dem. v praxi.

Proti celibáte vystonpilanedávno „Mo
ravská Orlice.“ Že list tento není naprosto kompa
tentním otázky církevní řešití, — to (zná každý. Ale
potěšitelným zjevem jest kterak duchovenstvo morav
ské bromadně zasílá novinám veřejné projevy jimiž
se celibát béře v ochranu. Dává se tím na jevo, že
koěžstvo samo nechce, aby celibát byl zrašen, — a
ne, jak i u nás v Čechách některé listy tvrdí, 20 si
zrušení celibátu přeje kněĎstvo.

Úprava platů učitelských. Sabkomitét
v zemukém výboru přijal většinou hlasů, jak jsme jiš
udělili, elaborát, který vykezvje základní slnžné: Na
obecných školách zatímní učitelé ve zkonškon dospě
losti v-0 K, ačitelé II. třídy se zkouškou způsobilosti
1200 K, učitelé I. třídy na školách obecných (základní
elašné) 1600 K, očitelé na měšťanských školách (zá
kladní služné) 2000 K. Dále nanesl se aubkomité*, aby
přídavky aktivní byly jen v místech přes 10.300 oby
vatelů, a to v místech od 10.000 do 30.000 obyvatelů
20proe., přes 30.000 obyvatelů 30pruc., v Praze psk
4Oproc. základního služného. Kvinkvenálek má býti
na školách obecných čest po 300 K a na školách mě
šťanských šest po 260 K.

Komkarence, Z Uher se vyváší do zemí
rakouských 31,910.005 metr. centů obilí, luštěnin a
mouky (ječmene na př. 3,329.714 g), zeleniny, ovoce
i rostlinných částí 2,890.210 g, odpadků 1.389 006 g
(otrab atd.), svířecích výrobků 645.852gymléka 258.047
4, vajec 220.097 g, taku 308.G53 g, potravin 171.872
g, vína 643.002 g atd, Hlavní konkurenci nám dělá
tedy Uhereko a nikoli Amerika, která k nám tak lerné
dovášeti nemůže.



Také vysvědčení. Do redakce„Weil
blattu“ ve Vídni, přišel těchto dnů bývalý opolopra
corník jistého krajinského listu — a hlásil ae sa
lokálkáře, „Máte nějaké vysvědčení?“ tázal se
tástapce vydavatele. „O prosím, svolel nadějný no
vinář — e při tom ukezoval na modřiny na
hlavěl

Úkau doby. Vídeňský„Extrablatt“ přináší
tento insert: „Kdo mi zapůjčí 400 zl. které nevy
hnutelně potřebují, Come se odmění má heská šena
svoji láskou(?) po celou tu doba, než obnos ten zase
zaplatím.“ — Smutný to úkaz doby,

Ve Vambeřicích, poutním místě marián
ském v Kladsku vypukly černé neštovice. Rekousko i
Prusko zakázelo úředně procesí!

Cirkus Barmnm a Balley za dvouden
ního pobytu v Plzni vybral přes 120.000 K. V Praze
pak měl příjmů průměrně 90.000 K denně.

Důležitý časepis. Jak se nám sděluje,
bude ne Smíchově vydáván nový illnstrovaný mě
atčník „Čechie“ za redakce Th.C, Jana Paulyho. Ča
sopis ten jest určenpro naše katolické rodiny,
bnde obsahem bohatým a vedeným v duchu naší
oblíbené sbírky lidové Ladmily. Mimo rubriku zá
bavnou, která bude převládati, bude obsahovati
hlídku dámskou a besídku dětskou, zkrátka vše,
co by katolické domácnosti s prospěchem působiti
mohlo. Takového časopieu, který bude se podobati
velice rozšířenému časopisu „Alte und nege Welt“
jeme posud nemělí a jest ho tím více třeba, poněvač
socisl. demokraté založili podobný list „Rudé květy“,
kterým budou útočiti na naše katolic. rodiny. Proto
jest v zájmu naší katol. věci, aby co možno nejvíce
tento časopis byl v naších katol. domácnostech rozší
řen. Za tou příčinou žádá vydavetelstvo všechny,
kterým na podníku tom záleží, aby adressy těch
osob, o nichž by asedalo donfati, če Časopise tento
odbírati budou, laskavéadministraci. Čechie na Smí
chové oznamovali, aby časopis ten jím aohl býti
zaslán na ukázku,

Mouboje jsou také v modě mori divadelními
herci. Ovšem, také divadelně vždy dopadnou. Ozehdy
se konal podobný souboj v Londýně, kde operní zpě=
vák Borkbardt prostřelil svému avku cylindr — k'e
rý byl ale již hodně obnošený. Souboj byl u konce —
a pak šli avorně do hospody. — V berlínském měst
ském divadle nastala mezi dvěma herci rozepře —
ku které dula podmět jistá dáma. Rozepře ta mudčla
ovšem skončiti „kavalírsky“ — byl souboj. Ale páni
neměli velké chutě si nechat provrtat | tělo — 8
proto to odbyli jednodušeji. Dali si před sekundanty
po facce — a souboj byl hotov.

Upill se šampaňský. Divadelníwansger
M. J. Flyn v Chicagu vypil v těchto dnech večer třía
dvacet láhví šampaňského. Byl odnešen z hotelu do
nemocnice Washington, odkud ráhy vydána zpráva 0
jeho úmrtí.

Jen rychle. V „Kurýra“ uveřejňují se jiš
dloubou dobu posudky o různýchotéskách, které re
dakce klade. Jsou to většinou otásky pro mladé lidi,
o ženitbě, o ubývání sňatků atd. Nyní právě otiskují
tam „veledůležitoa“ věc: posudky čtenářů a zvláště
čtenářek, jakého by která chtěla ženicha — a suse
jskou by chtěl kdo nevěstu. Vskutku, velice to „dů
leřitá“ četba pro lid! „Kurýr“ si bóře příklad s či
dovského „Extrablattu.“ Což na tom, jaké četba jest,
jen když to lid rád čte. To je to blavní. Ale něco
poučného v těch sábodlouhých dopisech přece apatřa
jeme; jest to veliká, až horečná honba za ženichy.
Jenom so rychle vdát — toť první snaha dozrávající
panny. Ať již příjde kdokoliv, jen když vůbec přijde.
—Není to již uic uového, neboť iv nejblišším našem
okolí spatřajeme zjevy ty samé. Nejdřív je ideálem
důstojník, pak, když nějaký rok uplyno panenka aloví,
vzala by ráda i nějakého „féla“ — ale jde to dál —
aš by ráda vzala i „praobyčejného civilista,“ jenom
kdyby ten ji chtěl. — Dostat se pod čepec, toť hlavní
tučbou její a uť bude pak třeba bída, strádání, to je
jedno, jen když bude jiš pod čepcem. — Tak jedna
dáma „Kurýru“ píše: „Pošlete mi ze své zásoby jako
rychlozboží na dobírku nějakého ženicha. Af si jest
jskýkoliv atd.“ A jiná: „Jen když bude trochu „fo
ták“ a bude umět tancovat, vezma ráda atd. Jak ve
liký se jeví rozdíl i v tom ohleda mezi dobon dří
vější — a tou moderní dobou dnešní!

(Zasláno.)

Drazí pp. spolubratři roku 1886
vysvěcení!

Letos je tomu 15 roků, kdy posvěcení na
kněžství v Hradci Králové, rozešli jsme se do
diecése pracovat na vinici Páně.

Navrhajeme Vám: Šejděme se tedy po
14. červenci buď v Hradci Králové nebo v Chru
dimi, bychom se uviděli po 16 letech, nuvzá
jem se potěšili a k dalším pracem posilnili.

Kdo se zúčastniti míniš, dopiš do 14 dnů
podepsaným a udej přání, kde by ee měla za
mýšlená schůze odbývati.

Josef Melichar, K. Janský,
farář ve Vratslari. farář v Uhersku.

(Zaslávo.) '

Živý růženec bohoslovoů královéhradec
kých hodlá věnovati letos chudému kostela
mešcí kalich. P. T. duchovní správa, jež by
kalicha toho pro svoji chadou svatyní potře
bovala, račiž zaslati žádcst dp. dr. Jana
Hejčlovi, spiritualovi.

-Zasláno).

nožáěstí o dne %.června £. r.
obec v okresním hejtmanství rychnovském.Dne
toho krátce po polední vypukl neznámým dosud způ
sobem oheň v čp. 51. nálešejícím Janu Kubátovi.
Silným od jihovýchodu dmoucím větrem a suchem jsa
podporován, rospoutal ae dravý Zirel a v necelých
10 minatách sachvátil 19 stavení, jež jeouce většinou
slamou s šindelem kryta, lehla v krátkém čase po

lem. Vše, co roskácenému živlu v cestě stálo —
ylo jím zničeno. Mnozí z ubožáků pokoudeli se sice

sachrániti něco se svého majetku však i to v rakou
se jim vzňalo a tak nezbylo jim jiného, než by aspoň
útěkem nejrychlejším hleděli zachrániti holé divoty.
Mnozí hrozně popálení — nejvíce dělník a podrah
Josef Bartoš, jemaž ožehout obličej, hlava a race. Též
sestra jeho trpěla četných popálenin. Nábytek, šat,

pony, úspory peněšité, větší množatví drobnějšíhoobytka a drůbeže zničeno dravými plemeny. Jen Boba
jest děkovati, že sspoň život lidský v divém zmatku
onom nebyl smařen, 86 rodin — po většině to chudých
dělníků, řemeslníků neb chalapníků vesměs četnými
dítkami obdařených — zbaveno přístřeší, ožebračeno
naprosto o vše, co jim náleželo. — Úhrnná škoda
znalci odhadnota na 70.000K; pojistnéje neputrné.
Kdo jen poněkad zná chudou, pfačitoukrajinu při
dolním toku Orlice Tiché, a chudé lamnější abce,
s nichž postižená ober Žďár snad právě ta nejnaz
nější — každý nahlédne, že ubohým pohořelým no
zbývá nio jiného, než obrátiti se k širší veřejnosti a
prositi dobrá, soucitná ardce za pomoc a smilování a
to tím spíše, ježto mnozí z pohořelých již v dřívějších
létech požáry postižení byli. Nuže, komu dosud ne
uhasla v ordci láska k bližnímu a soucit s abohými —
pomozte, pomozte proBoba a podejte ruky pomocné
ubohým| Vše, ať dárekpeněžitý, ať dat, ať potraviny
bude ubořákům vhod a vítáno. Dary přijímá a vo
řejně bude = díky kvitovati obecní úřad vo Žďáru
u Borohrádku.

Václav Macháček, Joset Škop,
učitel. starosta,

Josef Provazník,
člen výboru.

Výkaz za dubon a květen.
Členové pol. družstva tiskovéhopod ochrameu

sv. Jana Nop. sp

Členové zakládající dle čísel: 66. 10 K., 72. 30
K. úhrnem 30 K. Členové akuteční po 10 K.: 12,
86., 87., 72., 100., 106., 122., 124,, 126., 126., 127.
128., 129,, 180., 181., 182., 146., 152., 164., 187 (5
K.), 172., 185., 199., 207., 278, 287, 292., 808., 823.
jest 275 K. Členové přispiv. po 6 K.: 42., (2 K.), 54.,
68., 66., 86., 113. (7 K.) 188., 142., 162., 165., 171.,
(2 K.), 177., 280., 255., 327., 378., (2 K), 882., 391.,
401., 431. (4 K.), 422 (3 K.), 423 (2 K), Vik. Králíky:
18 K. 60 b. jest 121 K. 50 h.

Dary na Adalbertinum splatili p. t. pánové:

1. Vik. Kutná Hora: po 40 K.: J.Záraba, po20 K.: Ant. Dvořák, Jos. Vešák, po 13 K.: Jos. Ho
vorka, Jos. Sedláček, po 9 K.: J. Štíka, po 6 K.: M.
Mára, Al. Novák, Dr. K. Traxa, po 4 K.: K. Habert,
Fr. Můller, J. Zaránek, po 2 K.: J. Petr. jest 186 K.

2, Vik. Hořice: po 20 K.: Boh. Hakl, V. Kalaš,
Fr. Kašťák po 10 K.: Fr. Douda, Fil. Šubert, J. Vít,
po + K.: Jos. Procházka, Al. Stemberg, Vaško, po 1
K: Blába, Fr. Melich, Jos. Nosek, Leon. Sychra, Ant.
Vík. jest 101 K.

8. Vik, Lipnice po 4 K.: Jos. Kraus, J. Ráček,
R. Bezděk, Fr. Kameník, po 3 K.: Ant. Trávníček,
po 1 K.: J. Pecka jest 10 K.

4. Vik. Polička: po 10 K: J. Hejtmánek, V.
Dvořák, Fr. Horáček, Ant. Kupka, J. Letošník, Ant.
Bejzek, Jos. Štemberke, Leop. Vrzák,po 6 K.: V. Je
línek, J. Procházka, po 5 K.: Fr. Dittrich, V. Fre

as Jos. Hladký, J. Janiech, Fr. Pachmayer, Vpo 4 K.: J. jest 126 K. :
5. Vik. Králíky: po 20 K.: J. Nosek, po 10 K:

V. Hlarsa, Jos. Poláček, po 6 K.: M. Kubek, V. Ha
vla, J. Herraanu, po 5 K.:Jos. Červenka, po t K 60
h.: Fr. Chvojka, Jos. Jelen, Fr. Morávek, Kl.Něme
ček, Fr. Světelský, Ant. Víšo, J. Zakrigl, po 3 K. Ad.
Habálek, po 3 K.: Novotaý, po 1 K.: Ant. Vích, Ot.
Radouš, Hovorka, V. Hamů. jest 80 K. 50 hb.

6. Vik. Chradim: po 100 K.: Tom. Střebský,
po 40 K.: Fr. Kvěch, po 80 K.: Al. Broul, K. Krátký,
po 10 K.: V. Bartoš, Jos. Barvíř, K. Mikuleoký, po
6 K.: J. Brukner, Al.. k; Fr. Klapal, V. Sál,J.
Stefánek, Jos. Tsjoraký, Jos. Vaněček, pe 4 K.: Joa.
Kubeš, a. Šandera, Ant. Vančura, jest 204 K.

eh + V. Vaněk, bisk. vikář v Záboří200K.: Ferd. Fridrich, farář v Norých Dvorech t0 K.
jest 390 K.

Z růsných vik.: Anonym 40 K., Jos. Hulata,
děkan ve Věsatarech34 K., Al.Vašátko,farářvKrál.
Městci 20 K., V. Fache, bisk. vikář ve Vračtu 18 K.
60 h., po 10 K.: Fr. Šafránek, děkan v Lukarici, V.
Vojnar, farář v Slavoňově, Aag. Kristian kaplan ve
Všestarech, Jos. Martinec, farář v Plotištích, Vilém
Sladomel, farář ve Slatinách, 6 K.: Petr Jiříček,
po 3 K.: Fr. Salfický 59 K. celkem 1608 K. 60 h.

Listárna redakce.

D. Krupá. S radostí — do tohoto čísla přišlo
však pozdě.

Dp. G. K. V příštím čísle.
“Kaprál.“ Prozatím odkládám; jest poněkud

nejasné. .
Klášterec. V „Obnově, nebylo nic podobného,

Snad insert tobo draha přinesl list jiný! Pozdravl
„Inultus “ Vím to, vím; ele kde bojuje ra

finorané sobectví a vášeň se šlechotností, obyčejné
to dlouho trvá, než pravda zvítězí. Za laskavé upo
sornění srdečné díky! Dopis sašlu později.

„Zvědavý“. Stále vzrůstající počet odběratelů
jasně nasvědčuje, jaké oblibě se „Obnova“ těší.
Kolik krajinských i pražských listů £ „Obnovy“
otiskuje? Jestjich celá řada. Kdopíše tedy práce pů
vodní? — Vím, že ti jistí „přítelíčková“ „Obnovy“
by nejraději viděli, kdyby tato nestávale se samých
„výatřižků.“ Dobře citujete: „Bože braň mná před
mými přátely, před nepřátely se již abraním sám. ..“

Některým pp. Inserentům. Laserty které ne
do tohoto čísla nevřadili, uveřejníme v čísle příštím.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 21. června 1901. 1 hl,

pšenice K 1390—13+40 žito K 11-60—1260, ječmera
K 860—9-10 ovee K 6 80—7-40, proso K 9:60—1000
vikve K 10:80—12-00, hrachu K 17-50—21'00, jáhly K
1900 krap K 1660—2400, bramborů K 140—200,
jetelového semínka červeného K 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkerpát) K 00 00—00'00, máku K 31*50
olejky K 00-00—00'00, Iněného semene K 16"00—30"50
100 kg. žitných otrab K 12:00,.pěenič. otrab K 1175.
1 kg. másla K 2-20—260, 1 bg. eádla vepřového K
1-60—1:76, tvarohu k 0:82—0-86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okursk K 0 00—0'00, jeden hekt. cibule K 12-40
jedna kopa drobnézeleninyK 060—4700.

Mřestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřůnabizi

Biskapská.knitiskéma
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Výrobky dokonalé.
j Pohovky. Celé garnitury.

v Hradci Kralové, Malé náměstí č. 117.
vedle záložny.

—

Ceny mírné.
Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

Podnik na zužitkování ovoce
vwHradai Králové

odporučuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bukteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové

6 továrny na zužitkování plodin v Třebenicích."boob*WBP©
PE 1.1 Ebalí ohývědovol ajdj bráníPubněnědní

Ignáce Neškudia sy
(protokolovaná firma)

: v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
1 rate P. J. Neškadly, faráře vo Výprachticich)

i doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
' svůj osvědčený a Často vyznamenaný

výrobní závod

všech kostelních paramentů.
MiCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.

poáeoě ete

piURDODO

PETHEan'ěeBV|-EbrěvěnýzLEO DEDAODELSAEELAde
Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Novyšší vyznamenání na školské
chorvataké výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vysn.
ua vystavené varbany na Národop. českoslovanské výst
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivé: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
dana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
" veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsonstavco
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších aopravy a přestavbvarhan provede za nejmírnějšíc

dodmínek, šech “všech soustav pro
harmonia zoioly, školya
salony v nejlepším provedení 8pě
tiletou zárukou A za ceny mírné.
cká harmonla (Gottage

Organe) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno jit okolo 4000nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamonány.

OCennikyvarhan a harmonii na požádání
zdarma a frank

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

©E" Oenníky na požádání franko. “Slž

První královéhradecká

Oltáře,sochyaj. |
ve vkusném a levném provedení

přemě dle předpisů církevních o každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní

v Sychrově (echy) založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rogpočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí ne a přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporačoje specialní znalost
u prováděnímnalování kostelů v růz
ných případných ulozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

ORG"Práce a objednávky "l

přijímá pro mou malířekou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástapce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle bisk. rosidence.

Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrnik, přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradci Králové
sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporačuje ctěnámu obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a atříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové bodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky ae přijímají a levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek se vyřisují.
IP“ Věeza levné ceny."I

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

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

Jevná, jakost výborná.

Látku na kleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 cm. širokou
za zl. 240 metr, jakož i bobatý výběr jiných
drahů a euken ku chrámovým účelům v nejlev=
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům se sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obchodní komorou Pražskou za
vlastni výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá.

Antonín Sucharda,
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hroiů
a veškerých potřeb umění etrkevníhos též x *o
vuje sochy světoů ze dřeva i a kamene. — S -vší
práci, nměleckon cenu mající,bedlivě opravuje,
pozlacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 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 letni.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvlášté 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!——

továrna nábytku. x



v Hradci Králové.

X
Švakra, pana

jakýmkoliv způsobem soustrast

*

+
nám projevili a tím nezměrný

Truchlící pozůstalí.

kola | PTOmÍEP| zotováí| EB

| ThePremier“ |

(pole (0.Líd.

Coventry (Anglie)a

Cheb a Vídeň VEL H

BreiPremier

(Čechy). Windmůhigaaso 38.

Zástopce pro Hradec Králové a okolí:

František Vodehnal. w
Zástapce pro Pardubice a okolí: =

incenc Chomrak. »

kola | PrOMÍer| Hetovi|

též denně marinované, dobřeupravené, ve vaničkách
od 3 do 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasíl

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,,

č. 145 st, Malé Karlova ul. čís. 29
novéblíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie ze

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se želenými rámy, v

lémi 1 vsascním.
4

Vetkoré rozpočtn skizzy i odbornárada bezplatně, bezevší závaznosti
ku definitivní objednávce,

ORP“Nesčetná veřejnái písemnápochvalnáuznání."jj
Založeno roku 1836.

Pro včelaře!
Množme včely uměle, Více úlů dá
více medu. Královnyza 4 Kfranko.
Roje přirozené za 11 K franko. Za

živé dodání se ručí.

Včelařský spolek Loučeň.

Josef Štěpán,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakož i nově staví

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

provedení a v cenách velmi levných.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízi

"V

Prank JIEOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fntrgrafie a rozpočty na požádání.

Blůzkypraci a foteré od 70 kr.výše.Zástěry praci1 glot. od 30 kr. „
Dětskézástěrky. . od 30kr. ,
Sukně spodní mohairové zl. 120.

I.
Slunniky všeho druhu od zl. 125 výše.

By pánskéi dámekéod 80 kr.výše
Rukavine nitěné . . od 12 kr. výše.
Pásy dámské kožené 1 stuhové od

28 kr. výše.
Dámské kravaty |. od 30 kr. výše.
bněrovačky . od860kr „,
Peněženky. . . . od 8 kr. „

a střevícepro pány od zl.O6e.

WB“Fevné ceny! "fi

Letni střevíce pro dámy od 95 kr. výše

Letní střevicepro dítky od 70 kr.výše.
IT.

Zvláště „Bo zorňoji na báječnělevné ceny obarevnýoh punčoch
dámských idétských jakož 1 ponožek

pro| pány ve všech barvách od 8 kr.výše

Dále odporučuji co nejhojněji zásobený sklad krajek, vložek a aplikaci
bavlněných i hedvábných. — Stuhy
věsho druhu. — Švýcarské vyšivání.
Pánské prádlo a kravaty. Turistické
košile. — Hedvábí na ozdoby i celé

B —Podšivkyaveškerépřípravy
pro P P .krejčí a švadlenyza cenynejlevnější v Kehojnějším výběru.
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Zastaralý velociped.
Učený jeden pan professor odebral se

do odlehlé horské vesnice na prázdniny čili
na letní byt. Ale aby ten venkovský ráj nebyl
jednotvárným, vzal si s sebou velociped, na
němž ob čas do sousedních měst a městeček
dojížděl — na plzeňské. To proto, že vzduchem
sebe více čistým člověk ae při životě neudrží,
ba naopak venkovský vzduch tím více tráví,
čím více se ho člověk nadýchá, a pak, že pod
máslí pánůmr města dělá — bolení.

Ale to dělal pan professor jen proto, že
člověk má tělo a nejen ducha. A komu čast,
tomu čest. Pan professor na tom letním bytě
zaměstnával i svého docha. Študoval čili
zkoumal lid. A tek se stalo, že se pouštěl do
hovoru 8jedním dědouškem. Spřátelilise spolu
tak mnoho, že se ho Šmejkalův „děda“, jak
mu ve vsi říkali, jedenkráte otázal: A poní
ženě prosím, jak pak tomu říkají, co na tom
ráčej' jezdit bez kobyl? — Velociped, dědečku.
— „M“— nevrle dělal opposici dědeček —

to jeješ latina. Kdo pak si to má pamatovat?! — Tak vám to vyložím česky. To
Avéloci“ — to je od slova velox — na česko

rychlý a to „ped“ — ul od slova pes —noha. A je to tedyasi tolik, jako rychlonožník.
— A když to nemá nohy? — Ty má, kdo na
tom sedí, a když jimi čerstva šlape, tak to
rychle ujíždí. — Tak tedy rychlonožník, rychlo
nožník; no, dej Pán Bůh dobrou noc. — Ale
stalo se, še jedenkráte měl pan professor za
vázanou ruku, pošramocený nos a na čele mo
dřinu. — Děda se přišoural a povídal: Šelma
šelmovská ten rychlonožník, mně ae zdá, že
on je rychlopád. To za mých mladých let
nebylo.

Áno to za našich mladých let nebylo. A

prato jem si tuble v neděli ráno v gedmodin liboval, když jsem, ačkoliv je již století
dvacáté, spatřil rychlonožník z našich mladých
let. Chodím to po zahrádce zamyšlen a konám
študie o „Šípech“, že to musí být brozně učení
pánové v té redakci, co dělaj ty písničky na
„Obnovn“, a že já — jako —kam bych se hra
bal, abych se jim — v sprostáctví — (zdali
ve svém nebo jejich, to ponechávám pánům
čtenářům a čtenářkám) chtěl rovnati. A z těch

študií vé mne rachot. Kočár to nebyl, vůzto nebyl. Spěchám ku kraji. Vidím jak v ka“
Tapu uhání malý vozíček, na něm v zada člo
věk, před ním putna — a jede to bez kobyl.
Chudák pes to vše táhl, « k tomu tak rychle.
Povídám, to je ten rychlonožník z mých mla
dých let, zastaralý velociped. — A když jsme
Av osmé latinské“ študovali o duši, učil nás
Pan professor, kterak me v duši vaší jedna
myčlenka k drahé droží (idearum associatio) a

pob mi hned napadl jedenjiný rychlonožník.a dvoře byl vozík, jak si jím děti hrávají.
A byly tam tři děti. Největší holčička — Ka
čenka — povídá: Hrajme si na mlékaře. — No
tak si hrajme, — povídají dvě ostatní, chlapec
Vašíček a děvče. — No tak — povídáta první
k Vašíčkovi: Ty budeš pee, Aninka bude putna
a já budu mlékař. Chvilinku to šlo, ale pak

po hoch: Teď zas Kačenka bude pen a jáudu mlékař. A já putnou taky pořád nebudu,
hlásí se Aninka; a bylo po svornosti, lásce a
hře. A rychlonožník zůstal stát.

Až potud bylo mé myšlení, jak se mi
„sdružováním myšlenek“ v hlavě rodilo, zcela
nevinné. Ale pojednou se přidružila myšlenka
velice zlá, rabulantská. Napadá mi: „Tenhle
rychlonožník je obrázek — Rakouska“ Ty
budeš pes, ty budeš putna (s mlékem), to jsou
ti ostatní, a wolfiánský a třebas i Pradeovský
Němec — to je ta — Katynka. Jenže dobře

nevím, kdo je ten pes a kdo jeta putna.Podle
toho, jak m že je kdesi velice oblíbenočeským aynkům anebo i jiným říkali „bohmi
scher Hand“ — český pes, myslím, že do toho
rakouského rychlonožníku zapřažen je Čech.
A tou putnou je — aspoň tak soudím —rolník,
který obstarává mléko a vůbec výživu ostatním,

Ale pojednou — bylo to n. p.loni v říšské

V Hradci Králové, dne 28. června 1901.

radě, povídá Čech: „Teď zas Katynka ať je
pes a já buda mlýkař.“ A rychlonožník zů
stával stát. A rolník taky volá: A já putnou
taky pořád nebudu. Co teď? Aby Katynka
taky jednou táhla a Čech seděl, na to není
pomyšlení. Co jen teď, co jen teď? Na chvíli
pomohl rychlonožník, jak jej jeden chytrák
sestrojil, je tomu bez mála třicet let. Byl to
vozík. Tam, kde je voj při voze, byla vztý
čena hůl do výšky, od ní šla vodorovně nad
vojí jiná tyčka, ale delší než voj 8 než po
straňky. A na jejím konci visel —cerbalát.
Když pak se vyhladovělý pes do vozíku za

příhl, stále a stále se namáhal, aby se dostaltomu cerbalátu, ale nemohl, še postraňky
krátké byly, avšak právě proto vozík 8 velikou
rychlostí uháněl ku předu.

A takovým spůsobem opravil se letos ra
konský velociped. V říšské radě vyvěšen byl
ohromný jakýsi cerbulát we spůsobu průplavů.
A mělo to téměř zázračný účinek. Katynka i
Vašíček se dali zapřáhnout do vozíka, jen aby
se k cerbulátu dostali, a říšský náš „forberk“
velice rychle ku předu ojížděl. — Na chvíli
to pomohlo. Ale jak to půjde dál? Již dnes
se ozývá hlas: A já putnou pořád nebudu. Je
to stav rolnický; velcí i malí rolníci volají:
Co z toho budeme míti my? My se ohražu.
jeme proti těm průplavům; nás to zničí na
dobro. A tak i tahle nejnovější hra na mlé
kaře předpovídá, že oo nejdříve bade po té
tak uměle panem Kórbrem sehnané lásce a
avornosti rakouských národů.

Ono je vlastně uš nyní po ní. Jeden
obrázek mne o tom poučil. Nahoře jsou vy

obrazeni Němec, Čeeh, Polák jels vyskokojíradostí nad témi průplavy. Dole však jede
kdosi na jistém volnonožníku 8 dlouhýma ušima
a má prapor 8 nápisem Rothschild, a za ním
jdon ještě tři takoví volnonofníci — „nepoví
dám právěže jeden je Němec, druhý Čech a
třetí Polák — ale vlekou za ním pytle 8 mi
liony, které Rothechild při těch průplavech vy
dělá tím, že nám na jejich vykopání — půjčí.
A tak, co jedni jmenují rychlonožníkem, drusí
nazývají volnožníkem, a co jedni mají za ve
likou chytrost — nechci říci čí — druzí, jak
patrno, považají to — za oslovství. Já sám, jako
pokorný, poddaný se ovšem bojím říci, že by
v Rakouska něco bylo oslovatvím; ale i ten
velociped, na němž se posledně říšská rada
hoala k Rothschildovi s prosbou, aby byl tak
dobrý a několik milionů na nás vydělati ráčil,
je velice zastaralý, to je pravda. Ale jen abych
nechal Rakousko na pokoji, a poohlédl se
v českém království. Mohl bych odpověděti:
Prosím vás, kady se tam jde? Nejvyšší státní
páni znají už jen Čechy; mají to tak černé na
bílém na úředních papírech, které se za naše
peníze kupují. A tak je tedy velice těžko do
království českého jíti, když ae ztratilo, a žádný
neví kam. No ale, je bezpochyby někde u
Praby, protože v Praze na nádraží samému
panu míetodržiteli zrovna do očí bylo dne 12.
června t. r. v Šest hodin večer řečeno, že ta
je české království. — Tak tedy tam v té zemi
v Praze a kolem ní se poohlednu a naleznu
tam prý taky hezky starý — volociped, totiž
ten mlékařský. Je taky o nás jistá Katynka,
která sama chce být mlékařem čili na vrchu
sedět a opratě v rukou mít. Ti poplatníci
mohou být tou putnou — a tím psem je jim
— katolík. A povídá-li, že už jím nechce být,
tak se tomu říká klorikalismos a to prý je
největší neštěstí národa, je to prýtouha po
zotročení národa, panovačnost hierarchie, ty
ranství ducha atd. atd. Katolík je dobrý jen
k tažení toho národního velocipedu. Mlékařem
musí zůstati liberál neb helvet a putnou af
je rolník.

Říci někomu, že je pes,je velikou uráž.

kou, ale ubohý pes má F ece jen jednu velicevzácnou vlast, on je věrný. I když ho pán
zkopal, lísá ge k němu zas; i když ho krmí
hladem, ba — což vlastně proti přirozenosti
jeho jest — i když ho zapřáhne do vozíku,

ioště svého pána brání, škůdce odhání, pánavozí. —

ďnsertysepočítají levně. Ročmk VIL

Naže! Tyto dobré vlastnosti má i česk
katolík.. Urážen je denně a v očích mnohýc
„vlastenců“ jest zrovna psem, ale i když ho
kopají, národu svému věren zůstává, a pomáhá
tahati ten národní volnonožník, svými novi
nami národ brání, škůdce odhání. Ale co za
to má? Inu osad — psa.

Což tedy konečně divu, že se v některých
krajích aspoň katolík ozývá a praví: Ajá po
řáde psem nebudu, já pořáde liberála a hel
veta tahat nebudu. A to je právě — ten kle
rikalismus.

Ostatně nejen katolík, ale oproti Vídni a
Němcům má Čech vůbec tyto dobré vlastnosti.
Zapřažen je již po mnohá desetiletí, ačkoliv
to proti jeho přirozenosti jest, vždyť je to „re
kovných otců syn.“ Ale i když ho zkopali, i
když hladoví, zapomíná brzy na vše, vine 80
k Rakousku a Vídni zas, brání říši tua škůdce
její odhání; a dělá to, i když ví, že na vypřa
žení jeho není naděje, i když se bojí, že ho
budou kopati zase. Je to právě to, o čem píšu,
je to ten zastaralý velociped.

A zdá se mi, že pan dr. Kórber i na
dále hodlá na něm jezditi. Slibů a úsměvů je
dost. Na podzim bude říšská rada. Začnou-li
— a badou snad brzy muset, budou-li chtít
obstát — čeští poslanci taky nějaké národní
výhody vymáhati, tu: „Dej Pán Bůh dobron
noc!* Tu to tak rychle nepůjde. Jenža — jak
i to v Rakousku je zastaralým nezpůsobem —
se může státi, že ten rychlonožník shazuje
dolů a konec konců, že je: Šelma šelmovská,
mně se zdá, že on je — rychlopád.

ABŘKE
Dopis z Prahy.

V Praze, dne 26. června.

(Velká Praha a první její primator. — Proní
ženský „doktor“ v Prase a platné sákony a řády.
— Jak se českým menšinám pomahá ke větším
trampotám. — „Křesťanská ruka“ reklamní firmy

„Smělý a Wolf“ a dr. Podlipný.)

Když jsme nedávno na těchto místech
číselně dokazovali a předpovídali bospodářskou
nezbytnost spojení kr. hl. města Prahy s před
městími ve „Velkou Prahn“, zdálo se mnohým
a dokonce i zdejším „vinárenským politikům“,
že píšeme pouhé zbožné přání do vzduchu.
Pohliželo 8e na naše informace 8 nedůvěrou.
Avšak dříve, než-li jsme se sami nadáli, uči
nila otázka „Velké Prahy“ obrovský krok do
předu. Hlavoě k největšímu překvapení praž
ských předměstských notáblů podala sama
vláda poslanecké sněmovně říšské rady osnovu
zákona, který se týče upravení přechodní
doby a výše daní pro pražská předměstí pro
případ jejich spojení 8 Prahou. Tímto skutkem,
jejž všichni poměrů znalí obyvatelé Prahyi
předměstí její rádi vítají, vlastně připojení

ředměstí ku Praze jest zahájeno a obecní
hrůzovládě, která miliony rozhazovala a byla
semeništěm nepotismu v Praze i ve předmě
stích, ze strany vlády dán první srozumitelný
pokyn, aby všade bylo všechno v čas uvedeno
do pořádku a aby lidé k samosprávě 86 ne
hodící zvolna sami se uklidili v ústraní dříve,
než-li budou „knihy otevřeny“ osobami, jejímž
zájmem není vzájemné se podporování na
útraty různých obcí.

Nechtíce se podrobnostmi a účelem to
hoto „moratoria“, které bylo vládou blaho
volně dáno jistým činitelům a sněmům, jimiž
byly Praha a předměstí do hrozné finanční
kalamity zataženy, obírati, pouze jako zají
mavost uvádíme, že Bejiž jmenuje první pri
mator „Velké Prahy“ a sice v osobě přísedí.
cího zemského výboru a poslance p. Dr.Jos.
Herolda, jemož se zejmena vinohradští jeho

svým vlivem a politickou svou dovedností
nepředešel



K tomu však dodati sluší, že p. Dr. He

rold jest dávným horlitelem pro připojenípředměstí ku e o tom takó nemůže býti
žádného sporu, že bude konečně také raději

primatorem Velké Prahy, než-li konšelem nainohradech. Tímto faktem zdá so býti také
postaráno o nástupce nynějšího pražského
starosty p. dr. Srba, jestli totiš dnes panající
eměry a pravdy politického a veřejného života
Betrvačností svou alespoň dvě léta ještě potrvají.
Znalci poměrů právě z nedávného prohlášení
páně Heroldova, že prý má svou karieru již
za sebou, vystihují tajné jeho přání, aby baň
veřejnost zvolala: „to ne, vy musite býti ještě
prvním primatorem Velké Prahy“. Když to
chce elyšeti, jsme k službám, neboť tak čilí
pánové, jako je on, 8 padesátkou věku na vý
měnek a na pensi nechodí. My mu nevěříme,
že by se chtěl při nejbližších příležitostech
svých veřejných úřadů vzdáti proto, že „má
Již svou kariera za sebou“, ale dovolujeme si
za to míti, že jako obratně počítal s poměry
do dnes, že 8 ními počítá i pro budoucnost.
Jak mu bude štěstí a nová generace, jíž on
více nenáleží, přáti, jest ovšem otázka jiná,
k níž se noviny zajisté že ještě vrátí.

. *
Ženská otázka obala si i a nás sedmimí

lové boty a všemi možnými prostředky Be
stará, aby byly ženy také u nás oddáleny
vlastnímu svému ženskému poslání a povolání.
Na laštění ženské otázky pohlíží se u nás
rozmanitě. O tom zde mlaviti nebudeme. Zdá
ge nám však, že moderní ženská emancipace
k nám šťastně došla zrovna v době, když
v moderních národech a státech ženská eman
cipace moderní otázkou již býti přestala.
Y Americe, kde k ženě největší vážnost a
shovívavost panuje, již po kolik let xaujato
stanovisko proti tomu spůsobu luštění ženské
otázky, jaký současně zaváděn jest u nás
jako pokrok. Po Americe zní hlas: ženských
doktorů, ženských úředníků, ženských dělníků
máme dost, ale šenských máme málol A ve
Švýcarech, kde.v Evropě první doktorky byly

| dtm nesmí se státi doktorkou —výcarská občanka! Uvedením předeslaného
ovšem že jsme neřekli, že nás právě v těchto
dnech na filosofické fakultě české university
odbytá první promoce dámy „za doktora“
nepotěšila.

alečně, již fakulta „doktorem“prohlásila, Avšak
když 80 to jižstalo, tu teprve nastávají nyní
vážné úvahy o důsledcích toho, neboť se na
jednou vyskytuje v této záležitosti mnoho ne
dostatků, tak že vlastně promování žen na
universitách jest u nás vlastně nasralou věcí!

Celá řadanojváženějších mnžů jest totiž
toto mínění, že promoce dámy za „doktora“
jest nonsens. Ta předem měl býti změněn a
npraven universitní promoční řád, který do
dnes promaje pouze „za doktory“ t.j. muže
a tu dovolujeme si malinkou poznámku, že
totiž ani rector university « dámy „doktora“
t, j. muže bubičkoa nebo podáním ruky udě
lati nemůže.

Že máme pravdu, tomu svědčí, že dáma
„doktor“ universitou udělených jí práv jako
„doktor“ u nás namnoze užívati nemůže, po
něvadž platné naše zákony a řády znají jenom
„doktory“ muže a protocelá řada doktorských
privilegií podle nich pro Jenu neplatí. Ku př.

G]
FEUILLETON.
Na rakouských jezerech.

Cestopisná črta od Fr. R. Skalickéno.
(St. Giigen — Měsíčné jezero.)

(Pokračování).

V restauraci sdílelo dosti touristů stejný
a námi osud, mnozí byli na tom ještě hůře, po
něvač slézli vrchol Šatberku pěšky. Zvláště spo
lečnost tří mladých dam se svým otcem a bratrem
prožila na boku Šafberka včerejší hroznou bonři
a nyní za vše namahání musí vzíti za vděk čirou
mlhou. Poněvač sdílený bol zdá se nám býti
menším, vpravili jeme se do trudné situace,
zvláště když jsem poznamenal, že jsem již dvakráte
navštívil Sněžku v Krkonoších a vždy jsem do
padl jako dnes. Ježto ec blížil odjezd nejblitšího
vlaku, odhodlali jsme se vychvalovaný Šefberk
opustiti, any mlhy na něm mobly by třeba
3 dny potrvati. Neposledy jsem ještě vystoupil
na nejvyšší bod strmého jeho témé a natrhal
jsem si za ochranným zábradlím kytici alpských
růží, pomněnek a rozrazilů. Bylo sice třeba při:
držovati se jednou rukou zábradlí, ale bez upo
mínky nechtěl jsem Šafberk opustiti.

Dosti neochotně vstupujeme opět do vlaku
a sjíždíme opět stejnoměrným tempem z ne
vděčného vrchu. Sotva jsme však ujeli as 300 m.
shledáváme, že prudký vichr rozbání mlhové
oblaky a klestí cestu nesmělým paprskům kýže=
ného slunka. Neměli jsme přece beze všeho po
žitku cestu podniknouti; příznivý vítr zvítězivší
jiá v dolní oblasti vzduchové, podstupoval ví

ražský obecní řádudílí při volbáchdoktorům

isté výsady a vedle toho šeny napočád odvolebního práva vylučuje. Jak to teď dopadne,

kají sločna „doktor“ vedle éhot zákonapříslušejících ji práv vedle jiného platného
zákona jako žena užívati nesmí ?

Z toho následuje, že otázka promocídam
za doktorky u nás doposud nedozrála a že
některým nedopatřením a ukvapením došlo
ke zmatkům, které teprve celá řada novel ko
stávajícím zákonům bade museti upraviti a
urovnati. Urovnání to mělo promoci předohá
zeti. Dříve mělo zákonodárství v otázce gra
daování žen promluviti, nežli promlavila uni
versita. Jak dnes skutečné poměry jsou, uni
versita prohlásila ženu za muže t. j.za dokto
ra. A tu se mělo čekati, až jí zákonodárství
dá souhlas s prohlašováním ženy za doktorku,
jako učinilo se zavedením žen učitelek. Je to
sice hezké, když se může říci, že česká uni
versita ©promovovala v Rakousko-Uhersku
první ženu za „doktora“, ale nyní nastává
choulostivá otázka, co tomu řeknou jiné uni
versity a celá ostatní veřejnost, neboťjest
faktam, jehož naše universita přehlížeti ne
měla, že totiž zákonodárství v této otázce
bylo do velké míry ignorováno. A. to 80 atáti
nemělo, neboť nyní, jest li se slečna „doktor“
nenchýlí v zátiší a bude-li chtíti udělených

jí universitou práv užívati, musí ej dříveopatřiti — různé nové zákony a opravy rů
zných řádů, České universitě vzejde z toho
nyní mnoho starostí, v nichž ani v jejím lůcé
jednomyslnosti docíleno nebude.

V sobotu večer dne 22. t. m. konána
byla na staroměstské radnici protestní schůze
proti letošnímu sčítání lidu v tak zvaném uza
víraném území. Stesky, jež na schůzité byly
přednošeny, jsou velice smutné a data při tom
uvedená nanejvýš zajímavá. Avšak jak každý
víme a známe, pracuje se hlavně z Prahy ve

pros h našich menšinpa ohoivýmiřečmi,teréž na místě aby našincům pomohly, větší
ně z nich zapalují otřechu nad blavou. Naší

odpůrooné totiž podle takových řečípoznajínaše slabiny a naší vlastní vinou potom do
vedou své další jednání ještě citelněji zaříditi.
Z nuší strany zůstane pravidelně jenom při
krásných řečech, jež obyčejně stav česk ch
menšin ještě zhorší a znesnadní. To bude také
asi jediným ovocem sobotní protestní schůze
zrovna tak, jako byla snesnadněním postavení
českých menšin před čtyřmi lety v Praze ko
naný velkolepý manifestační sjezd českých
měst, okresů a poslanců, který po dlouhých
řečech a deklamacích usnesl se ve prospěch
českých menšin vydati — brožarku a na ko
nec ani tato lapalie (maličkost) se nestala
a nikdo z kolika set účastníků sjezdu tobo

roti takovémnto „politisování“ se neozval.
oukasujeme k tomu, jako k velice smutnému

úkazu našeho veřejného života, v němž celá
řada lidí pořád jenom chce viděti svá jména
tištěná a proto ustavičně dere se na řečnickou
tribunu a tropí tím celku jenom škodu. Plané
řeči nás nes a faktické prozrazení nejcitli
vějších našich míst jenom naznačaje, kám má
odpůrce silněji sáhnouti.

»

„Křesťanskáruka“, kteréž redakce „Obno
vy“ již sama onehdy přes prsty klepla a kte

(O
tězný zápase tvrdošijnými mračny i v našem pásmu,
takže otevfela se nám čarokrésná vyhlídka na
jižní a západní okolí Šafberku. U nohou našich
probouzelo se z klidného spánku malebné jezero
Volfgengské, jehož nejbližší pohraničné vrchy
zvědavě přehlížely v modravé dáli malebnou sku
piny Mrtvého pohoří, Dacbetejnských ledovců a
Kamenného moře. Jako Kolumbus zemi, taki
my radostně pozdravili jsme zlaté paprsky elu
neční, nabyvše naděje, že aspoň lednou spodní
půdu Šafberka budeme moci příznivě procestovati.

Jen jsme dorazili se svým krkolomným
vlakem na poslední stanici, jiš očekával nás parní
ček, aby nás převezl podél jezera ku městýsi St.
Gilgen, které leží již v Soloohradsku. Přívětivý
tento městýs jest pro svou příznivou a malebnou
polohu oblíbeným letním pobytem četných hostí,
takže letní dobou velkoměstský život stěbuje se
zvláště z Vídně do těchto útulných dědin. Žesi
nejvíce židé dopřávají nejnádbernějších vil, nej
dražších vagonů a nejblýskavějších požitků, ne
třeba ani podotýkati. Kdyby cizinec posuzoval
obyvatelstvo Rekouska dle nejnápadnějších tou
ristó, pak by úsudek jeho nezněl asi pro nás
pochlebně.

Křesťanský professor, učitel a obchodalk
krčí se ve III, třídě a vybledává hotely »ob
čenské«, žid si ale dopřeje přepychu. | Přál
bych závistivým odpůrcům měšťáckého majetku
podívati se do lázeňských míst, aby poznali, kde
vlastně jest přepych. Ostatně, tuším, to vědí také,
vždyť ponejvíce židovské podpory udržují štáb
socialistické strany pohromadě,

Ze St. Gilgenu poskytuje dráha vděčný
pohled na celou délku jezera Volígangského a

ráž prý náleží vzájemně se orující re

klamnífirmě„ed . Wee n mstaroměstské ra
ab přes tu ohyílibaďv „Čase“nebo v „Právu lidu“ s rozhořčením si stýská,

že „Obnova“ nemá jedním ze článků ového
programu stálo dorážoti na bývalého pražského
primatora dra. Podlipného.

K tomu máme za potřebné uvésti několik
glov. Program „Obnovy“ leží v její jméně,
proto nezabývá se adorováním a podporová
ním panstva, které vedle rozsvícené jedné
svíčky andělíčkovi, pro dobrou vůli rozsvěcoje
ihned druhou také čertičkovi. „Obnova“ in
formuje o stávajících poměrech a faktech své
čtenářatvo bez ohledu na osoby a dobrou věc
nesnižuje ani při muži, jehož mezi své stou
pence nepočítá. Touto spravedlivostí a sprá
vností svých sdělení nabývá čím dále tím
větší váhy, plné důvěry a pilného čtenářstva.
Zásadou v redakci jeji pěstovanouspravují se
také dopisy z Prahy. Pokud spočívaly na
pravděana správných informacích, přesvědčili

Bejejich čtěnáři. Jest-lí plena Jejich neměldosti důvodů někoho za platné skutky snížo
vati a jiného pro nic vyvýšovati, znamenalo
to šetrnost ko čtenářstvn, jež zprávami z Praby
nebylo klamáno, ale všdycky po možnosti
správně informováno. Jest-li zprávy ty v Praze
mnohým pánůmpůsobily stlsnění mysli, to
jest vedlejší. Avšak byly správnými! A byť
jsme se ue smýšlením dra. Podlipného ve
mnohém rozcházeli, tedy přes to spravedlivě
masíme přiznati, že jeho české stanovisko
jako primatora pražského jest bezvadné, že
v náboženském ohledu jako pražský primator

vedl si penejeýš opatrně a ku katolickémunáboženství u jeho duchovenstvu taktně a pokud
so týče zvelebení Prahy, upřímně bychom jeho
pana nástupci dru. Srbovi přáli, aby on svému
nástupci mohl odevzdati tolik dohotovených
nebo k dohotovení upravených obecních pod

niků, jako jm odevzdal jeho předchůdcedr.Podlipný. U přítomnosti panovníka v Praze,
sám předseda ministerstva dr. Kórber dru.
Podlipnému výslovně řekl, že je známo, že ta
velká obecní díla, jež dr. Srb králi ukazoval,
sapočata a provedena byla za primatorování
jeho t. j. dra. Podlipného. Dr. Podlipný nu
těší se u nynější vlády žádné lásce a když
její náčelník u přítomnostipanovníka pravdu
o něm konstatujea přiznává, tu naše čtenářetvo
vidí, ža jeme je o jeho dobrých skutelch
správně informovali přes to, že „Obnova“
mu nasjiné straně ycky co nejroshodněji
pověděla své smýšlení, když toho byla potřeba.

Tím právě „Obnova“ stává se oblíbeným,
hledaným a vlivoplným listem, dovede stejně
vážně a spravedlivě dobré oceniti, jako do
vede se ozvati proti všemu, 8 čím 5e zásad
její nesnáší. Tato její vlastnost cení a 

vají i její „Pdpůscové a jestli „křesťanskéruce“ reklamní firmy „Smělý a Wik“ se to
nelíbí, zůstává nám Ihostejno. Námjde o správné
a spravedlivé informování nejširší veřejností
a proto pláštěm shovívavosti a strannictví
pravdu přikrývati nebudeme. Případně tí

me elektrický reflektor nash Inoureklamníredakci firmy „Smělý. a Wlk“, která bez
toho nedávno strachy umírala, aby známý
„primatorský losos“ z „Oasu“ nedostal se do

soudní sině před porotu. — Skoda, že se taknestalo(NÝ NÝ
provádí nás zajímavým krajem až kMěsíčnému
jezeru. Rozkošnó krajinky střídají se před zrakem
vaším, jako v pohádce, Se zalíbením spočine zrak
váš oa oádberném hradě Hůrtenstcinu, majetku
vrchního- ředitele státních drah, jehož palác značné
se liší od prostých strážných domků železničních,
v nichž obyvatelé mají nemenší záslubu o bezpe
čnost železniční dopravy než majitel Hůtten
steinu. Rádi byste zarazili let vlaku u idylli.
ckého jezera jež v hloubi útesů skalních slibuje
vém osvěžení ve svých tmavozelených vodách.
Projedete několik kratších tunelů a vyrazíte na
jednou z tmavého sklepení na bok skalní stěny,
takže téměř hlasitý úžas vydere se vám z úst,
neboť ve značné bloubce zříte opět šírou vodní
pláň. Jest nádherné jezero Měsíčné, jemuž toto
jméno udělil zbožný vévoda bavorský Odilo již
v polovině 8. století. V loveckém zápalu sledoval
Odilo prcbajícího kance až do nočního soumraku,
takže ani nespozoroval, že se ocíti ve vodách
hlubokého jezera. V tom však prorazil paprsek
luny zamračeným nebem a ozářiv stříbrem svým
pláň vodní, ukázal vévodovi zpáteční cestu z vln
jezerních ku pevnému břehu.

Z vděčnosti nad svou záchranou zbudoval
zbožný Odilo benediktinský klášter u místa své
nehody a převedl r. 748 z Monte Kassimo syny
sv. Benedikta, kteří mejí o kulturu okolních kra
jin nekonečné zásluby. Klášter v Mondseoprožil
mnohý loupežný vpád nepřátelských vojsk, ale
teprv liberální doba Josefa II. zasloužilému křesťan
skému pracovníku vyměřile ortel smrti. Opuště
ného kláštera použil císař Napoleon I. k tomu,
že jej darovali s klášťerními statky svému maržalko
vi Wredovi, bývalému bavorskému lesníku, jenž



Politický přehled,
Ve sněmu království českéhojednalose dne

25. t. m. o skrvavé exekucie v obci Skalici, kde
rolafku Kubovi pro nezaplacení daní byly vzsty
dvě krávy, při čemž, poněvadž se četníkům vze
přel, byl on i jeho žena šavlí zraněni, — Brněn
ský +Hilas= tvrdí, že při budoucích volbách do
zemstébo sněmu sloučí se strana staročeské s ola
dočeskou. — Školská komise sněmu českého ko
nala dne 95. t. m. schůzi při níž přijat návch, že
místa podučitelské se směňují na místa učitelská
II. třídy. — Také co ue úpravy platů týče byly
přijaty návrby již v předešlém čísle t. ). uveřej
něné, — Rad. Listy oznamují, že úprava platů
těch ani v tomto zasedání se nestane skutkem. —
Za příčinou návštěvy J. V. císaře v Čechách bude
asi 200 osob vyznamenáno. — Dr. Srb, starosta
pražský obdržel komturský kříž řádu | Františka
Josefa s hvězdou, dále poslanec dr. Herold obdržel
týž řád bez bvězdy; náměstkové starosty de. Frič
a Neubert, dále ředitel némeckého divadla Neumenn
fády železné koruny III. třídy; členové Národního
divadla Seifert a Šmaha rytířský křít řádu Fran
tiška Josefa; umělkyně Sklenářová-Malá zlatý zá
služný kříž « korunou. — Hospodářská politika
se provádí ve sněmu moravském. Posancové Ševčík,
Stojan, Sýkora a soudruzi podali návrh ve příčině
zrušení všech přímých daní a zavedení jediné vše
obecné a stoupající osobní daně z příjmů, jakož
izavedení vysokoprocentní daně zb. rsovních příjmů.
— Mistopředsede říšské sněmovny Prade v Děčíně
prohlásil, že vláda Kórbrova nemá určitého a ja
sného politického programu. Největší chybou jest,
že poměr k Uhrám upraven jest vždy na rolet a
že neustále přicházejí na povrch ústavní otázky,
které ztěžují hospodářsk. u, národní i socialní po
litiku. — Novým místodržitelem v Čechách má
býti dle sdělení některých listů Dr. Jaroslav brabé
Thun kvasický. — Rakouská vláda nařídila, aby
se dvě rakouské lodě v Číně s mužstvem vrátily
zpět. V Číně zůstanou jen lodě „Maria Terezia«
a »Aspern« a asi 100 mužů. — Dennímí listy
roznesla se dnes zpráva, na J, V. císaře učiněn
byl vražedný atentát.— Die posledního sčítání lidu
jest v Haliči 639, analfabetů. — V Pozňanku jsou
v poslední době kruté pronásleaované — polské
děti — pro svoji národnost. Toť také kultura —
přuských barbarů. — Na zřízení katol. chrámu
v Cetyni na Černé Hoře věnoval italský král Victor
Eměouel 20.000 lir. K témuž účelu věnoval sta
říčky mecenáš slovanského jihu, biskup Strossmayer
10.000 korun. — Francouzský senát přijal zákon
o koňgregacích 173 proti gg'hlasům; kpráci ne
schopným členům kongregací má se-dostkti pense,
— Vilém Maohomluvný chce 25.000 vojáků víc.
Různé strany jsou proti tomu — hlavně co se
počtu tisíc týče. »Germaniu< píše, že by si jich
25 sseluhoval — Bulharsko tone ve finznční krisi.
Jednáse o vypůjčku 100.000.000franků. — Ruský
cer přijedek německým manevrům.do Gdánska.
— Králsrbský onehdy prohlásili -Lépe jest býti
sedlákem, net v Srbsku králema. Co by tek ku
př. rolník Kubů ve.Skalici, který byl při exekuci
četníky zraněn, tomu řeklf! —| Protikatolické
výtržnosti veŠpanělsku trvají dále. V Alkoly bylo
opilou chátrou 'přepadeno katol. procesí; knězi byl
vyrván krucilix © rozbit. Nastala vřava, při níž
oěkolik osob bylo zraněno. — | Turecký sultán
není již ani ve svém paláci bezpečen, Již i palás
cová stráž pokusila se o vzpouru. — Sultán má
stále ostře nebité revolvery u sobe. Turecký po
řádek!— — “

(O
svou- statečností prokázal Napoleonovi maohé
služby. Rodina marštlova dosud drží majetek
darovaný ve svých rukou. Jest to nový doklad
k té pravdě, že násilnicky a brutálně zrušených
klášterů nebylo použito ku prospěchu lidstva, ný
brž že bylo z nich naděláno někde přepychových
zámků, jinde kasáren, lihopalen, továren na tebák
a mnoho jiných sužitečných= podniků. Temná
skvrna »osvícenée doby josefinskél

Dr. Jan Thoobalá Hold-Orobský.
(Návštěva rovu saslonžilého rodáka třebečhorického)

Píše V. K. Orlioký.

Zpráva Obnovy o blízkém výročním dni
úmrtí Dra, Helda-Orebského vzbudila v Třebecho=
vicích ohlas a konají se již přípravy, aby pa
mátka zasloužilého rodáka a lidumila došla nále
žitého uctění Dr. Held skutečné zasloužl vděčnou
vzpomínku svých rodáků. | Narodil se dne 11.
prosince r. 1770 v Třebechovicích jakožto syn
lékaře Fr. Helda. Hned v dětském véku dostalo
se mu důkladného. literního a hudebního vzdě
lání“ V 11 letech svého věku přednášel nadaný
hošík skladby dosti obtížné. Záhy všsk osiřel,
ztrativ otce, tak že jenom milosrdenství cizích lidí
umožnilo nadějnému bošíkovi dráhu studijní v Praze.

Po odbytí ulavní školy u Piaristů nastoupil
studia gymnasijní, kdež znamenitý prof. Josef
Grůn, poznav záby v něm neobyčejné nadání,
zjednal mu státot stipendium po celou dubu
studijí. Nu vysokém učení Pražském pěstoval
Held pilné hudbu a zpěv, v čemž jej podporoval
Prokop Trautner, farář u Křižovníků, poskytnuv
mv bezplatné stravu e byt. Roku 1797 ukončil

-. Drobná obrana.

Jak mámo slavíti Hmsaf Načepředoházející úvahy o kašdoroční husitské
„Oh evaogelík a hloupý katolík“ faly do
živého. Čas ujal se intelligentů, kteří společně
s politickýmiagenty vyzývají zvláštním pro
voláním český lid ku velikým štvanicím v den
Husově proti katolické církvi, a HI. ze Siona
dokazují mermomocičeské veřejnosti, le vzdor
tomu, že z Husova očení nemají čeští evangelíci
ani zbie, přece Hus jest a také prý zůstano

prrsim evangelíkem, protože Hus poprvé prolásil základní pravdu protestantismu: „písmo
av. jest jediným základem víry“. Pan Sádek
nám připoaětí s pastorem Košutem, že Hus
sice ještě „nevybředl z bahna ustanovení a vy
válezků lidských“, ale jinak prý patří jen a jen

rotestantům. Klerikálům prý Hus nepatří,
jet prý jejich „zlým svědomím“. Píšef doslova
pan pastor: „Co by za to dnes dali naši kle
rikálové, kdyby sami mohli pořádati slavnosti
Husovya využitkovati instinktivní (vrozenéjúcty
a lásky českého lidu k památce tohoto veli
kána duchem i srdcem ve svůj prospěch, kdyby
sami mobli zneužítí bo za fangličku, za kterou
by vábili nemyslící houfy ve své eítě, jako to
činí does s takovým úspěchem, když vztyčají
prapor bílý a červený“.

Pastor Šádek potvrzuje naši řeč, že ka
tolíci nemohou pořádati slavnosti Hasovy a že
brají velmi smatnoa roli v husitských slav
nostech, araožovaných tou dobou v Čechách
evangelickým buntem a nevěreckými redaktory.
A tohle jame tvrdili vědycky! Vzdortomu, že
Hus svým vzdorem proti antoritě církevní vy
loučil se z lůna církve a zahájil tím staletí
trvající odboj dacha lidského proti zjevené
pravdě Boží, přece jenom masíme Huosahájiti
proti takové společnosti, která si z řízy jeho
dělá fangličku k nekalým záměrům. Můžeme
to učiniti tím spíše, protože čistá pravda ne
může církví katolické ublížiti. Proto zde pro
hlašujeme: Has svou věron 1 svým životem
stojí mnohem výše, nežli celé řady nynějších
svobodomyslníků a odpadlíků. Svým učením
jest Hos katolíkům mnohem bližším, nežli pro
testantům. Has učil i emýšlel celkem pravo
věrně katolicky až na tyto čtyry bludné články:
1. Církev jest sborem od Boha ku věčné spáse
předřízených lidí. 2. Důstojnout papežská jest
od císaře založena a není třeba věřiti, že ten
který papež římský jest hlavou církve, leč by

nost církevní od kněží: jest vynalezena, ne
majíc žádného základa v písmě svatém. 4.:Nikdo
není pánem světským, nikdo biskopem, jestliče
se vo smrtelném hříobu nachází.

Odsouzeno bylo sice ze episů Husových
celkem 45 Vikliefových vět a 30 vět jemu vlast
ních, ale tyto zavržené věty jsou povšechně
vyjádřeny svrcha uvedenými čtyřmi články.
Kdo srovná učení protestantské s učením Hu
sovým, sezná, že jest skutečně Has nám velmi
blízským, ale proto přece církev katolická ne
může používati národní obliby Husovy ka „ro
zestírání svých sítí“, protože má mnohem větší
úcta ku své nauce, nežli jí mají čeští prote
stanté, kteří se dovedli proti římákům apojo
vati nejenom s Husem, ale třeba i s mohame
dány. Kdyby církev katolická skutečné hledala
nadvládu světskou, našla by snadno cestu k
Husovi, aby využila ho za fangličku k vábení
(S

Heli studia, a téhož roku slavné na doktora le
kařství povýšen byl.

V tomto čase počíní skladatelská činost jeho
datelská. Mámpřed sebou svazek zachovalých
písní: Šeptalové, ©Ranní píseň, | Večerní píseň,
Pán Ježíš přítel dítek, Řídný chlapec, Dobrý
Karlíček, | Pracovitost, Chování dobrého dítěte
ráno, v poledne, večer a po cestě a j. v. Písně
tyto budí v mládeži chuť k učení, budí smysl
pro pořidek a ctnostný život.

Po dvou letech byl jmenován Held správcem
nemocnice Milosrdných v Praze, kterýžto úřad
3o let zastával, Zde otcovsky staral se o nemocné
a léčil nejvíce dle sve vlastní zkušenosti. A že
methoda jeho byla dobrá, svědší ta okolnost, že
slavní lékařové jako Rust, Krombhole, Conrad
žádali, by směli navštěvovati nemocnici jeho.

V době epidemie tyfové roku 1804. vynikl
Held neobyčejnou obětavostí, neboť nejenom
radou a pomoci lékařskou sloužil ve dne v noci
nemo:-ným, nýbrž i služné své téměř celé rozdal
chudým na léky.

V dobách národního úpadku Held působil
horlivě ve spolcích a budil lásku k mateřské řeči.

R. 1871 3. března na táboru lidu. pravil
o ném prof. Pinkava. +Tvé jméno slavné, české
budou matky dílkám vyprávěti, děti své za pří
kladem tvým vlast nejdražší matku učit milovat.«

Lidumilaost dokázal Held při častých přile
žitostech. Pohořelým v Třebechovicích i v okolí
posýlával nojné podpory, Na stavbu kostelíčka
*+BožíhoTéla« v Třebechovicích 926 zl. věnoval,
a sám plán nakreslil, Obraz nad hlavním oltářem,
malovaný ředitelem akademie Valdherrem, poří:
zen jeho nákladem. Založil nadaci pro hudební

nemyslicích houfů, ale církev hlásá neporočené
učení Kristovo, protonemobla dovoliti Hasovi,
aby učení to libovolně porušoval a proto ne
může ani dnes připustiti, že učení Hasovo bylo
aprávným a že jen z omylu aneb ze záští byl
mistr odsousen. Proto den odsouzení Husova
6. červenec nesmí oslavoval žádný katolík, jenž
se nechce s olrkví svou rozejíti. Proto ponech,
lidé katolický, nevěrchm, svobodomyslníkům

a po kom den tento ku nájezdům protitvé mateřské církvi a nepropůjčuj ee ku ne
důstojné úloze v šikovně nalíčené hře „Chytrý
evangelík a hloupý katolík“. Chceš li Husa
elaviti jako vlastence a spisovatele, pak si na
lezní jiný významný den ze života mistrova,
ale nikdy 6. červenec, jenž znamená neblahý
odboj mistrův proti církví Kristově. Vlaste
necký a literární význam Husův nebude niko
mu v národě českém lhostejným a osluva mi
strova bude pak skutečně národní slavností a
přestane odporné a hnusné vykořisťování pa
mátky Husovy ku nekslým záměrůmsobeckých
lidí. ADK
Z činnosti katol. spolků.

Večer eyriliské dilecésní jednoty
na rozloučenou s vdp. arciděkanem ThDrem. Josefem
Mrštíkem měl průběh vřelý, srdečný a stal se svým
zdařilým programem hudební produkcí prvého řádu,

Siršeli jsme úsudek snalců, kteří s nadšením vyslovili se o zdaru večera. Středem večera byla oblíbená
osobnost vldp. arciděkana, který po 13 letém pobytu
opouští město Hradec Králové, osvědčiv se býti mu
čem vylrvalé, obětavé práce a společenského taktu.
Záslahy oslavencovy o založení a rozkvět cyrillaké
diecésní jednoty vylíčil vzletně vdp. prof. Veverka za
hlučného soublasu přečetného obecenstva, které ze
všech vrstev občanstva se účastnilo této vřele cítěné
ovace. Pokročilá aaisona letní a všednost podobných
večírků budily částečně obavy u pořadatelstra před
malou účastí, ale jiš čtvrt hodiny po začátku byla
prostorná dvorana „Adalbertina“ nadobro obsazena,
takče by 8e večer tento v jiné hradecké síni ani po
řádati nemohl. A výborný program také dlouho udržo
vel všecky účastníky v jaré náladě, neboť poskytl
umělecký požitek. O zdar večera zasloužil se pěvecký
sbor cyrillské jednoty řízením oavědčeného svého sbor
mistra dp. vicerektora Orla; zvláště dámské sbory
došly bouřlivého přijetí. V obtížném koncertě Rubin
eteinově na honsle s průvodem piana předetavili se
nám p. kapelník Riepl s p. finanční rada Dr, Šimek
jako umělci prvého řádu. Precisní přednes hudebních
čísel utvrdil na noro dobrou pověst vojenské kapely
43. pěšího plaku. Že i drazí solisté jako ell. Pětioká,
Kalhánkova, Norohradská a pp. Doležil, Komárek, dr.
Reyl a Sahula došli uznání za své výkony, připomí
náme k úplnosti svého referátu. Krátce můžeme na

Boat že cyrillská jednota opětně dokázala své přeáčtví v hudebních našich kruzích. Večer poctily ná
větěrou vynikající osobnosti jako p. míštodržitelský
rada Steinfeld, pan etátní návladní Matuš s chotí,
an substitut Dr. Habáček s chotí, pan náměstek
einhengat, pan ředitel Brož, vdpp. professoři the

ologického ústavu, četní kněží, úředníci, důstojníci
a mnoho jiných. Krátce, málokterý kněz při svém od
choda mohl by se lončiti s tolika lidmi, jako vadp.
Dr. Mrštík při svém večírku. Přeiemo vsdp. arciděka
novi, aby získal si tytéž sympatie veškerého občan
stva v novém působišti,

Katol. vzdělávací spolek „Práce“
v Čáslavi konati bode dne 29. t. m. schůsi, při
které přednášetí bude p. Vobejda-Prosečský, redaktor
„Obnovy“ o thomatě: „Křesťanství a národnost.“

školu v Třebechovicích, kterou řídí s nevšední
péči zasloužilý řiditel Stan. Mertl, a kde každému
chudému žáku volno cirkevnímu zpěvu a hudbě
se přiučiti. R. 1826 zvolen byl za rektora vyso
kého učení v Praze, r. 1841 udělen jemu od
císaře Ferlinanda za zásluhy název c. k. rady.
VeVidnibyl zvolen od spolku lékařů dopisujícím čle“
nem. Město Plzeň a Třebechovice zvolilo jej
svým čestným občanem.

R. 1847 slavil Held Soleté jubileum svého

řídkéslavnosti dokončil svůj obělavý život. Zemřel
v Praze 30 června r. 1851 v Bi. roce věku, a
na výslovnou svoji žádost byl převežen dne 4.
července do Třebechovic a vechrámové hrobce na
Orebu uložen k věčnému spánku.

Při odhalení pamětní desky pravi! o něm
prof. Dr. Jan Vinter:

»V Heldovi schledali jsme obětavého lékaře,
pilného pěstitele hudby, jenž na počátku století
první pochopil krásu a hodnotu prostonárodní
písné české, shledali jsme v něm opravdového
lidumila, jenž laskavými příspěvky podporoval
každý podnik, směřující ku všeobecnému dobru.«

Dne 30. června 1901 bude tomu 50 roků,
co odešel na věčnost slavný lékař a vlastenec.

Chudina ztratila v ném štědrého podporo
vatele, nemocal laskavého as učeného lékaře a
rádce, národ náš jednoho z předních buditelů a
Třebechovice slavného rodáka a dobrodince.

Odešel sice chud na věčnost, ale za života
svého postavil si nehynoucí pomník v srdci
vděčného potomstva, které jisté nepřipustí, aby pa
mátka života obětavého klesla v moře zapomenutí,



Zprávý místní a zkraje.—
Jak jiš v minulém čísle osnámeno, semřel v

tek ráno zasloušilý kněs a vlastenec, infalovaný ar
eljáhen Josef Ant. Šrůtek, který svláště vynikal lite
rární činností a velikou láskou k rodné řeči. Narodil
se 2. září roku 1882 v Náchodě, stadoval benediktin
ské gymnesiomv Broumově, filosofii v Praze, a the
ologii v Hradci Králové, kdež byl 35. července 1840
ns kněze posvěcen. Pak se atal vikaristou, pozdějí
protokolistou bisk. konsistoře, načež postupoval chle
v hodnostech, kteró mu za zásluhy udíleny byly.
V Hradci strávil plných 69 let, Již roku 1847 jal se
apisovati „Rýmovaný slovník nového druhu,“ načež
vydal díla „Loterie a pověra“ (Hradec Králové 1847),
»Pěvkyně“ (1849), „Rukověť k farní intallaci“ (1850),
„Litargika“ (1952), „Svatopostní epištoly a evangelia“
(1858), „Modlitební knížka a mešní zpěvník“ (153),
„Dívke s českých bor“ (1854), „Život Pána a Spasi
tele našeho Ježíše Krista“ (1854), (z latiny přeloženo)
„Kdo 6e slzami rozeóvá, s plesem pak zažívá“ (1858),
e mnoho jiných povídekneb vědeckých úvah. Dle
toho jiš Ise soudit, še byl zesnulý vadp. kanovník
Šrůtek aš horečně činným. — Zároveň byl redaktorem
prvních hradeckých novin „Polebskóho Slovana“ a
pak zalošil časopis „Školník“ rvní to český list
učitelský. Nejtrvalejší památku pak zanechal po sobě
založením „Dědictví Maličkých“ roku 1860 kteréž až
do roku 1809 tedy celých třicet let redigoval a o pro
spěch jeho se svědomitě staral. Mimo tobo byl činným

ři časopisu, který z jeho popudu hospodářský spolek
Erulohradecký vydával. V té době, kdy Hradec byl

přeplněn odrodilcí, kdy česká řeč byl odatrkována,
byl to vedp. Šrůtek, který v první řadě stál mezi
průkopníky českých enab; „Roku 1862 — 68 zdarma
vyučoval jazyku českému ná gymnasiu a učitelském
ústavě zdejším, aby tak v mládeži mohl vznítiti pla
men lásky k nárvdn českémd; Byla by toho objemná
kniha, kdyby se vše mělo napsati, co vadp. Šrůtek

ro Jid vůbec a národ časký zvláště dobrého vykonal.
obřeb konal se v neděli odpoledne na hřbitov Pou

chovaký. Již v sobotu odpoledne zavítal za tím úče
lem do Hradce J. M. ndp. biskup. Ačkoliv v neděli
nebylo tak snadno dochovenstvu venkovskéma do
Hradce přijeti, jak by to bývalo ve všední den, přec
přijelo asi 34 kněží, aby k poslednímu odpočinku do

rovodili zaslonžilého arcijáhne. Dachovenstvo králo
radecké dostavilo se v plném počtu, jakož i boho

alovci zdejšího semináře. Žactvo obecných, měšťan
ských astředních škol se svými pp.profossory se do
stavilo v počtu značném; sbor Šástojnický četně byl
zastoupen, neméně „ak úřednictvo a městská rada.
Ohromný zástup lidu místního i cizího končil průvod.
Pohřební obřady vykonal J. B. M. ndp. biskup a vedl
průvod až k novým školám kde vsdp. monsigo. kapi
tulní děksn Al. Frýdek jménem kathedrální kapitoly
J. B. M, sl. sčstským radám z Náchoda a ze Stěžer,
kde zesnulý byl čestným měšťanem, jakož i všem
kteří se pohřbu záčastnili poděkoval, načež sám prů
vod vedl aš na hřbitov Pouchovský, kde předepsané
obřady n hrobu vykonal, Odchodem zasloužilého kněze
ztrácí církev horlivého pracovníka pnavinici Páně, ná
rod jednoho z nejzasloužilejších a nejčinnějších avých
synů a naše město svědomitého měšťana, který o jeho
povznesení a počestění si dobyl zásluh nehynoucích,
Odpočívej v pokoji.

Úmrtí. Obětí sákořné nemoci stal se opět
nadějný bohoslovec III. ročníku zdejšího semiáře ct.
pan František Kazda. Pla síly stal se klerikem —
úbytě však přervaly ma vstap na vinici Páně, Za
chvácen byv chrlením krve, dotrpšl dna 26. t. m. za
opatřen av. svátostmi, oplakáván jsa krutě zkouše
nými rodiči,

Zprávy dlecésmí. V Pánu zesnuli: pan
Jen Rotter, (V. Vuln.) farář ve Zlaté Olešnici, $ dne
5. června (naroz. 1863, vysv. 1886). Monsignora Josef
Ant. Šrůtek, (V. Voln.), jubilár, srchidiskon infulo
vaný, pap. prelat, bisk. úřadů diecósních assesnor, b.
kommisař na školách realných, člen českého musea,
zakladatel Dědictví Maličkých, atd. + 21. června (nar.
1822, vysvěcen 1846.) Vyznamenaní: Dolno Královický
farní kostel povýšen na děkanský a pan Ant.Mokříš,
bisk. notář a farář v Dolních Královicích, jmenován
děkanem, p. Frant. Klapal, farář v Kladrubech, bisk.
notářem. Ustanovení jsou: p. Frant, Holmann, kaplan
v Kocléřově, za faráře v Červeném Potoko, pan Jan
Procházka, administ. ve Slatině, za katech. do Par
dubic, p. Al, Schembora, kapl. Trutnovský, za admin,
do Zlaté Olešnice, p. Frant. Víša, admin, Pračovský,

sa koop. do Nížkora, pan Josef Filipi, koop. Damníkovský za prog. koop. doDolních Libchav. Uprásnila
60 fara ve Zlaté Olešnici, (Goldenčla) patron. nábo
ženské matice, od 6. června, prebenda Bischofsteinská
při kathedrální kapitole od 22. června b. r.

Čestné jmenování. „Oliva“spolekabsol
ventů obchodní akademie Hradce Králové, jmenoval
z usnosení mimořádné valná hromady odbývané due
27. března t. r. velezaslonžilé pány: Adolfa Vohásko,
presidenta pražské obchodní a živnostenské komory,

a průmyslníky v Praze v uznání nesměrných záslub
o rosvoj pražské obchodní a šivnostenské komory
Jakoži českého obchodu vůbec, svými čestnými členy.

Napamět 25ti letéhotrvání záložnyv Hradci Královézřízena byla roku 1888 nadace pro
nejstaršího, schudlého, zachovalého i bezúhonného

člena této záložny, je mušekého tek i ženského pohlaví. 5ti procentní výnos kapitálu al. 1000 — bude
udělen výborem záložny dne 6. července. Žk ádosti o
tuto nadaci podány bu členy záložny nálešitými"
doklady opatřené nej ji do 5. če do 11+
hod. dopoledne, pom pysnne do V1Y

be svým bývalým m DrJos. Mrštíkem, jm m arciděkanem ohru
dimekým rozloučili se jeho šáci při poslední před
nášce ?6. června. „Pan professor překvapen vstoupil
do čtvrtého ročníku, který pílí vděčných dáků bohatě
byl dokorován kvítím a draperiemi barev národních

a popodek ch. Po skončené přednášce vystoupil s řadbohoslovců praefekt kom. pan Stránský, a slovy pl
nými citu a pochopení tak vážné chvíle děkoval pana
arciděkanovi za vše, co jako professor vykonal pro
bohoslovecký dorost. Dojat, povzbusoval p. professor
k lásce drahé matky Církve a její jednoty, sračící se
ve spojení biskopa s apoštolskou stolicí. Jako Jakob
s Benjaminem, tek i on loučí se a posledními milo
vanými dáky a přeje jim na cestu do života hojnost
zdara a Božího požehnání. Slova tato nezůstala bos
účinku. Slzy kanoucí 'po tvářích nestávajících mla
distvých sluhů Páně, nejlepším byly důkazem, jak
milovali svého professora. Tak rozloučili so šácí se
svým učitelem, přítelem a otcem, kterému všdycky
milou zachovají vzpomínku,

© misalosti Hradce Králové. Vpo
slední době došly nás některé dotazy ohledně nělte
rých památek v Hradci Král., zvláště původního hradu
a kostela sv. Klimenta. Opovídámejen stračně: V ru
kopien zelenohorském a to v Libušině sondu jest jiš
vHradci smínka.- Libaše prý vypravila posly tam,
zde „Orlioa Labe pije, kde sídlí Latobor. — Týš
Lutobor se připomíná mori kmety ne soudě Libušiné.
Původně se Hradec nazýval Chlumec Dobroslavův,
Teprv od postavění bradu přijal jméno Hradec nad
Labem. — Kostel sv, Klimenta založen bvl od Boři
voje prvního křesťanského panovníka v Čechách. —
Hrad atával na místě, kde jest seminář a budova c.
k. hejtmanství. Z celého hradu zachovala so jen jedna
menší místnost, která dnes slonší za oratoř, kde ko
návají bohoslovci avé ranní a večerní pobožnosti. —
Kněžna Markéta, dcera krále Vratislava II, a jebo man
želky Jitky se v hradě Hradeckém r. 1296 narodila.
— VX. utoletí vládl v Hradoi rod Slavnikovců, s ně
hož pocházel sv. Vojtěch. — Královským věnným mě
stem se Hradec stal sa Elišky, vdovy po králi Váola
vovi I. a Bad. Habsburgském; královna ta zde af
dlívala a lid prostě ji nazýval „královnou z Hradce“.

— Z bývalého kostela sv. Klimenta nezbylorýamátek, leč, jak se analci domnívají, oba řecké kříše,
teré na severní věži kathedrály se palézejí. — Na

ostatní otázky odpovíme později ve feuilletonn.
Do L. třídy ce.k. realky v Hradel

Králové zapisování budou žáci před prázdninami
dne J4. a 15. července cd 8 — 9 hod. dop. v ře
ditelně. Přijímací zkoušky konají se dne 15. července
po 9. hodině dopolední,

Jednota svat. Hethoděje ve Vídní
obrala sl za úkol starati se o české bohoalažby a o
nábožensko-mravní vzdělání Čechů videňských. Šle
ubetný úkol ten může jednota tato zdárně řešítl pomne
tehdy, když se jí dostane vydatné podpory. Dne 7.

nati v kostelích diecése královéhradecké | obvyklé
sbírky pro tuto jednotu. Kdo tedy může, nechť štědře
přiepěje k účelu tak dobrámu!

Pravoslavný vejemský kměz pan[ran
Jankovič z Přemyslu v Haliči, který dlel nějakou dobn
v Karlových Varech, zavítal na spáteční cestě do Krá
lová Hradce. Vůči red. t. 1., který e ním měl příleži«
tost v Grand hotelu mluvit, mezi jiným se takto vy
slovil: Na svých cestách k mnohým posádkám vojen
ským setkáván ne s vojáky různého vyznání. Ale s ob
divem vždy patřírám na příslušníky náboženství řím
sko-katolického, kteří v těžkém postavení neztrácejí
smysl a jeví sen nich podivuhodná vytrvalost. Zřídka
se stane, že by sebevraždu spáchal vojín vyznání řím
sko-katolického, ačkoliv sebevražda vojáků v Haliči
není řídkým zjevem. Jsem úplně přesvědčen, še kato
ličtí vojáci jenom ze svého náboženství čerpají útěchu
a sílu. — Nejen já, ale mnoho kněží pravoslavné
církve přeje si, aby trblins, která nás od Říma dělí
se překlenola. — — —* Rosmluvě této obcoval také
jeden důstojník, který jiš několik let v Haliči pobyl —
a ač sám jest protestantem, úplně potvrdil slova pra
voslavného kněze.

Osobní. MUDr. Jos. Veverka, rodák Králové
dvorský, specialista nemocí ženských a dětských, em.
asnistent porodnické kliniky professora Dra. Rubešky,
externí lékař c. k. všeobecné nemocnice a dětské
kliniky pražeké, lékaf nemocenské okresní pokladny
pražské, zahájil lékařskou a porodnickou praxi dnem
1. Července 190I v Prase na Hradčanech, čís, p. 180
I. poschodí.

Jmenování. Jeho Milost ndp. biskup budě
jovický jmenoval vedp. P, Ferdinanda Buraika,
opata praem. řádu v Želivě, čestným konaistorním
radou budějovickým.

Čestné měšťanství Hradce Králové.
Zabezpečením regulace a kanalisace středního Labe
od Jaroměře do Mělníka položen byl vysoce cenný
základ k rozvoji četných měst našeho Polabí, mesi
nimi téš Hradce Králové. V uznání vynikajícího spo
lapůsobení v této akci jmenovalo městské zastupitel
stvo v Hradci Králové ve chůzi dne 21. t. m. ministra
krajana J. Exc. p. dra. Antonína Rezka, dále předsedu
klubu poslanců lidových na radě říšské p. dra. B. Pa
cáka, jakož i říšské a zemské poslance J. Exo. p. dra.
J. Kaizla a p.inž, J. Kaftana jednomyslně čestnými
měšťany Hradce Hradce.

Jenom tem tltmli V neděli na nádraží
v Hradci Králové rozhněval so jistý pán na Jednobo
pasažera, že jej neoslovil jeho titolem, nýbrž prostě
jménem. Scéna ta byla ovšem komickou a kolemjdoucí
se aspoň zasméli. Jest to opravdu s tím titulováním
u nás již směšné. Jděte na procházku, oslyšíto bez
přestání: Ruku, neb ročinku líbám, milostpaní, nej
ucttvější služebníček, atd. Z praktikante se udělá
hned pan adjunkt, z písaře assistent, domorníkoví se
řekne „pane domácí“ ze sklepníka so utvořil „pan
vrchní“ atd. Zvolejte třeba na nádraží „Pane inspek
tor“ — a jistě se vám ohlédne bned několik hlar,

Ovšera,ten inspektorskýtitelsi přísvojídnes kde
kdo. Agent pojišťovací společnosti, dílořtdoncí v to
várně, účetní v některém závodě atd. Jděte do apo
lečnosti a mluví-ll se o někom nepřítomném, stálo
slyšíte: To byla milostpaní doktorová, radová, torář
níková, fiditelorá, atd. Kdy se ko všem všudy jiš
tato ujevná neupřímnost odloží? Do očí samý titul,
samé, až komické přehánění s po straně samýklep,
Samé pletichy, že se s toho člověka poměrů neznají
olho dělá na nic, Jen trochu opravdorosti, přimé
tváře, a ne ustavičně ty koconrkovské ajevy které
vzbuznjí útrpný úsměv,

Utenulí. V sobotu, dne 33. t. m. utonul
při koupání v Orlici u mlýna na Slezském Předměstí
žák zdejší průmyslové dkoly Filip Veber, syn o. k.

pra. professora s Domašlic. — Dne 21. akošil dotbe v sebovražedném úmysla koší Josef Sychra ze
Lhoty u Kostelce, k poslední čas rozbíjel štěck
na silnici v Pětidomí. vole jeho byle teprve 35.
t. m. vytašena. — Dne 25. utopila se zase služka p.
dra. Klumpara, Anna Chládková, která si vyhlíšela
v Lebi místo, kde by mohla prádlo vymáchatí a při
tom nešťastnou nábodou sklouzla a v dravých vlnách
zahynula. Týš den byl dopaden jeden muž, k
právě v úmyslu sebevrafedném chtěl do Labe
- Témito případy, které v několika dnech se sde
odehrály, bylo obyvatelstvo Hradecké nemálo varašeno.

Pohrokf V Hradci Králové počíná se po
teji mluviti o jisté škandální historce, která se měla
Již delší dobu odohrávati v jednom —ne sice vykři
čeném domě, ale v dosti dobrá pověstí požívající
místnosti. V historku tu sapleteno jest I více intefli
gentních pánů i dam — ano 1 děvčat sotra škole
odrostlých. — OColéudálost, jak se proelýchá, bade
snad předmětem soudního řízení, Jest to novým do
kladem mravní asvrblosti, která se i v krasích těch
tak zvaných „fešáků“ jeví, Když v „Obnově“ často
Jame poukázali na různé zlořády tu a tam se vysky
tující, hned se v těch jistých krazích řeklo: Nepo
třebujem té jusuitské morálky, k čemu to píšou? A
hle, ta jejich „svobodná,“ resp. beznáboženská mo
rélke již i v našem městě křiklavým spůsobem jeví
účinky! Tak jen dál, pánoré a brsy budete vami to
nout v mravním babně, A nebo, má to býti také
„pokrok“?

Zmije. Denními listy proběhly správy o veli
kém množství zmijí na Policku. Ale s jiných krajín
přicházejí tytéž zprávy. Tak kolem Ústín. Orl., Pot
štýna, Brandýsa, Chocně,Kutné Hory objevuje se letos
mnohem více neš kdy jindy jedovatých plazů. Zbra
slavický učitel p. Robavský pochytal již 3000 zmijí.
Vo svém bytě pak chová 26 šivých těchto plast, jichů
šivot bedlivě pozoruje. Zajímavo jest, še zmije bez
potravy a nápoje vydrší až 16 měsíců.

Léčivá voda v Praskačce nabývá čím dál
tím více obliby. Den co den přicházejí tamnějšímu
duchovnímu správci, dp. Rybyšarovi Bádosti, aby vodu
tu v lahvích rosesýlel, neboť v poslední době úpět
uzdravilo se několik lidí, kteří léčivou vodu praskač
akou pill, Dá se očekávati, šo voda ta v době nej
bližší ještě více nabude věhlasu, což by si každý
Jenom mohl přáti. :

Pozemek za 1© haléřů. Některélisty
přinesly tuto skoro neuvěřitelnou upráva: V Máchově
(okres Polický) nalézá se u čísla p. 94. malý nepatrný
kousek pozemku, který prý dřívější majitelé přes S0let
užívali. Nynějšímu otarostovi p. Ant. Beneši, jenž
jménem obce vedl spor o pozemek tento, podařilo ae
posemek ve prospěch obce vysoudití a konána byla
dne 35. května veřejná drašba. K dražbě dostavilo se
pět kupců, s nichž p.Frant. Martinen s Nízko-Srbaké
pozemek ten za 10 haléřůvydražil.Útraty epora ob
nášely ovšem částku daleko větší.

Seclalní demokraté Wirtha Bořek,děl
ulci z pardubické potrolejky často hrubým spůsobem
napadali náboženství a katolické obřady. — Katoličtí
dělníci dlouho anášelí tyto nadávky — až konečně
věc celá udána soudu — a čistí soc. demokraté od
souzeni byli do žaláře na dobu 14 dní.

Z kapitely „mravmosti.“ DoobceElá
štera u Opočna přistěhovala se nedávno odkadals hor
rodina Marečkova, aby zde výživu hledala; byli dříve
ve dvoře jsko deputatnívi. Rodina ta má 13tl letou
dcera Marii, školou povinnou, která však na žádost
rodičů byla od návštěvy školy osvobozena, = tóho
důvodu, že prý má souchotiny. Nyní táž 19 letá šá
kyně stala se matkou doerušky.

Oslavu Haseva v Čecháchmábýti sdrojem
příjmů pana lšky. Jak se dovídáme, několik „vlaste
neckých, spolků v Králohradecké diecési má úmysl
posvati ni [šku za slavnostního řečníka. Ale někde z
toho jiš sešlo — protože přihlasování narazilo se na

řekášku — a tou jsou finance. Dle tobo asi pam
ka si nechá hezky draho své husitské nadšení

zaplatit!

Jilost dostal vrah aré ben Josef Pekárekze Strušince u Lomnice n. P. který bylk smrti pro
vasem odsouzen. Nejvyšší soud vyměřil mu trest do
životního téškého žaláře.

„Slasti nájemníků.“ Ke správěv č. 34.

„Obnovy“ o slastech nájemníků v domě čís. pop. 156ci Králové, sasýlá n lír
p. staritela Kolimana, pan Řehák doplněk s žádostí,
aby uveřejněn byl. Dříve nežli přikročeno k sboření
starých sáchodů, nechal p. stavitel ahotoviti slušný
xáchod dřevěný, který ale za několik dní byl v noci
rozbit. Jeden z pachatelů přitom vi nohu vyvrtnul,
sale přec se nepoohlubil, fakovéto dobyvací pokusy

obor se třikráte, až nyní, kdy na stavběje v nocíÍdač je trocha pokoj. Není ale správnou domněnka
nájemníků, jakoby se se stavbou nespěchalo. — Dělé
60 co jen možno, o tom mohou dělníci sami podat
správu, neboť jest pochopitelno de abytečně se práce
protahovati nebude.



KuIVVÉHVUV
© nožé Šin. Břšteu vpodlední době
4ety přinátely aábodloubé správy. Ajak by nel Kojs,
Uiatolický kněs stýral dítko občana Bočka — s sa to
Bel před soad! To jest přece pochomtika pro sociali
Wtickýžarnál, s toho ne dá již vytloalatí kapitál,—
Wée jak jíme se. informovali měla ae teklo:
Před | nedlouho | dobom| vyučoval dp.
říkuva | udboženství + I. třídě. Drš děrčate,
srterá sedělav první lavicice prala a kdy po
-apětovaném -napomenatí katechety neustale, bylo jim
„porečeno aby se postavila. Jedna vstala — ale drahá
tnénem Bočková zůstala vzdorovité sedět. — Pan
datecheta, vida, Ze Žákyně « rozkazů si ničeho ne
dělá, naopak, ještě se uštěpačně usmívá, udeřil ji
slebka dvakrát přes trář. -— To bylo ráno. Děvče
ipřišlo odpoledne zase do školy, bylo veselo, a vtváři
"nikdo nespozoroval ani stopy po nějakém tresta. Ale
: des více do školy nepřišlo a otec jeko, Jan
Boček, bývalý tovární dělník, zarpatilý socialista,
který, jak se dovídáme, byl v Humpolci s továren
vypověsen protože popuzoval dělníky proti prácedár
obe, dp. Křikovu žaloval — a vzal si dle snámé
methody „svůj k svéma“ — advokáta fida Franka.
Teď se jednalo o lékařské vysvědčení. V tom saso
pomohl Dr. Jirásek, dobře snámý svými pamflety
proti ndp. btskopa Brynychoví. Tento pán tedy oapasl,
že děvče má na tváři modřinu, která pochází od fw

7 předmětu, lové oko že jest podlito krví atd.ěkteří páni, mesi nimiž 1 ti, kteří až dosad pana
Dru. Jiráskoví byli naklonění sami říkají, še to -uči
nil asi proto, že se jedná o katolického kněse, ne
bot, jak známo, má ou kněze folík rád! K přelíčení
dostavilo se několik dětí s L třídy, p. učitel Jiránek,
tidorský advokát Frank — a dp. Kříkavu zastupoval
dr. Netrel, Děti,které byly vesměs srodin soc. demo
kratických mlarilh takovým způsobem, jak pan učitol

„Jiránek sám se vyjádřil, že to dělalo dojem, jakoby
„se výpovědím maučíly spaměří. Poněvadě výpovědi
Jejich sonblasily s lékařským vysvědčením a do jlsté
míry s udáním samým, byl dp. Křikava k pokutě 20
E. odsouzen. Nápadným jest, fe dítě má dosud ima

„Sou skvrnu na tváři, ač přece po udeření modřina
přechází v jiné barvy a strácí se. Matka děvčete
prý se sama vyjádřila, že děvče spadlo s lavice.

„Jsou ještě jiné okolnosti, které redou k přesvědčeníh
fe zde byl dobře nastrojený útok na kněse a še po
trestání děvčete ve Ukole zavdalo k tomu příčinu,
Pracovalo se „spojenými ojlami“ — a proto tak.
„Právo lidu“ a jiné Časopisy červených občanů pro
jerují velikou radost nad tím, že se útok podařil,
„Ale ta radost by ze trcchu zmírnila, kdyby věděly,
„de v tomto případu v smýčlení mlstního i okolního
obyvatelstva nastala poněkud aměda. Dp. Křikava,
který se obětí útoku stal, získal mnohem více pří

„solvců, kteří suad dříve byli v táboře katolíkům ne
„přátelském. Mezi lidem nastrojený útok ae všeobeoně
odsaxoval a rozhořčení protl socislním demokratům
vařostlo. — Jest-ll tedy takovým spůsobem el chtějí
soc, demokratézískat půdu, pak te jejich Činnont1se
Atvaním „Práva lidu“ vzbodí sajisté jenom — odpor.

Nevlay. Z krahů duchovenskýchae nám adě
loje: Není mošno upřít, že nových časopisů přibývá

„jako hab po dešti. Každé trochu větší městečko má
arůj časopis — a v městech jich jest hned několik.
Tak v Pardubicích vychází Ď časopi:ů, v Náchodě
tři, v Bydžově dva, v Jišíně dva, v Jaroměři dva,
— AD0, 1 ve vemnici ilově u Hradce jest nový
Zasopis. A velká většína těch krajinských listů šivoří,
obmeznje se na pouhé udělení místních klepů a ně
kolik výstříšků novin jiných. Jak to jest ku příkladu
u „Polebsua,“ „Stráte nad Cidlinou,“ „Jičinských
novin,“ „Stráže na kladském pomezí“ atd. Počet od
běratelů bývá obyčejně 4—600. O honorářích u ta
skových listů nemůše býti ani řeči, z čeho pak by se
to platilo. Proto také jest jen málo listů, do kterých
„osvědčené síly přispívají. K čemu tedy to množství
Mstů? Tím se jenom žurnalistika ubijí — noboť i
těm dobrým listům se ubírá půda. Jeat arcié mnoho
takových, kteří ze věcho nejradši čtou klepy u jiní
a lbují zase v osobních štvanících, — ale zdali jest
"to pravým účelem žarnslistiky? Kdyby nebyla záplava
těch bezvýznamných, úplně zbytečných lstů, mohl by
-se dobrý llst snadněji rosšířiti, tím by také byl laci
nějším s nemajetným kruhům přístapnějším. Mohlo by
býti více a lépe placených osvědčených sil a obsab
lista by na tom získal. Tak se to má i s inserováním,
Někteří vydavatelé stálo rozesýlají insertní nabídky,
v nichž tvrdi, že jejich listy jsou „nejrozšířenějšími,“

„nDejbledanějšími“ atd., byť to rozšíření sábslo jen
-do nejbližšího jejiob okolí. Dá-li se takový obchodník
„oklamati a shledásli, že jest to bezvýsledné, ztrácí
„pak 1 důvěr. k listům, které opravdu hledanými a
„roskíťenými .jsou. — Růsoýml časopisy „na okáska“
„jsoa zeplavovány zvláště fary. — Kaldý ten nový
„podnik novinářský apeluje na kspsu kněží. Mnobý
"venkovský farář na chadičké faře jest jediným v obci,
který vůbec nějaké časopisy odebírá! Obyčejně je

„půjčaje osadníkům, aby se vůbec něco četlo. Když
„ale vóechny ty časopisy, které svláště na duchoven
-stvo apelují odbírati nemůše, poněvadě jeho finanční
„poměry to nedovolají, jiš může býti připraven ua
„růsné výtky, které se mu v příležitostné době vmetou
-v tvář. Některý farář, který odbírá usm, dešet časo
„plsů má pak to potěšení, še Čte jedun zprávu něko
lkráte. V „Obnově“ jste npozorňovali, še mnoho ča

„opisů otiskoje Vaše zprávy — a o tom se také du
-„ohovenstvo plnou měrou přesvědčilo. Zvláště r po
-eledním pololetl čteme v různých těch Zasopisech
„správy, které byly již před delší dobou v „Obnově“

uveřejněny. — Nemásli ten neb onen časopie svých
vlastních zpráv, a jen na přiživování se je odkázán
proč vůbec vychází? Méně časopisů ale dobrých a
opravdu vzdělávacích jest daleko prospěšnějším, než
maobo — a bezoupných. — Porolaní činitelé měli by
te oto postarat, aby česká šarnalistika byla vyči
stěna, aby srmo od plev bylo oddělenos existence
nejen bezáčelných ale 1 škodlivých listů snemošnéna.
Pak by »e na šernalistiku jicým okom poblíželo, ne
bylo by těch. osobních tření a revolverových, lid
v obcích rušících a nemravnost! rosšiřajících novinářů.
Máme v naší diecásí „Obnova“ V našich kruzích jest
ustálený úsudek, že tato ploč arému úkoli vyhoroje.
A jestli něledo na ní bledí nepříznivé, pak to má
všdy příčina v uáhledech osobních. — „Obnora,“
jak semi oznamujete, zvláště v poslední době so roz
šiřaje — ale, ptáme s0 Vás — kde? V naši diecé?
(Zvláště vbadějovioké, Pozn, red.) Jeou farnosti v naši
dlecási kde se snad vůbec „Obnova“ neodebírá —
ale sa to listy, které nám nejméně přísluší podporo
vat. Pleva se platí — a zrno sůstává bez povšimuutí.
— V některých farnostech (ku př. Černilov. Porn.
red.) se odbírá značný počet „Obnovy“ 30, 40, 50,
— a kdo se o to přičinil? Dachovol azrávce, který
nebyl jen a tím apokojen, že ai sám „Obnova“ pře
čte — ale on také se postaral, aby i jiní v jeho far
nosti dobré noviny odbírali. Známe jednu dosti sá
možnou farnost v těto dlecásí, čítá ened přes 8 tislc
daší — a tem sc odbírají dvě „Obmovy.“ — Ejhle,
sde se jeví, co smůle ochota a láska k dobré věci
— a ©o zase dělá nečinnost. Jistý koča při jedné
vikariatní konferenol prohodil: „Odbírám pro svoji
farnost 15 čísel „Obnovy“ a mimo toho jsem odpo
račil kalendář „Štít* — který se v počtu 27 ex. u
nás zakoapil,“ A drahý kněz mu odpovídal: „Já mám
sese avon „Národní Politiku“ — tam se dočtu vše.
U nás to nejde!l“ — Tak se tady jeví ve slkutečno
uti poměr ka katolickému tisku. Jak by dobře pla
tilo sde heslo: „Podporojme jen to dobré — a to
špatné pak sanikne samo nebou.“

Na jabilejní vyšší reálce císařea krále
Františka Josefa I. v Kostelci n. Orl. a právem ve
řejnosti konati se bude zápis žáků hlásících se do I.
třídy duo 16. a 6. července a dne 16. září vždy od
8.—10. hod. v ředitelně ústavu. Zápis dáku přichá
zejících ze škol měšťanských aneb z jiných škol střed
ních konati se bude dne 12. září od 8.—18, hodin.
Blišší zprávy lze si vyžádati u řiditelatví ústavu.

Z Chrudimekého dívčího paeda
gogla. Ve čtrrtek, dne 30. června, pořádaly kandi
dátky ve slavnostní síni ústavu akademii ve prospěch
chudého žactva ústavu. Byla to první akademie, a
všeobecný úsudek zněl — atkvělá akademie. Bohatý

program zabájen byl živým obrazem „Šárka“, který
jakoš i druhý živý obraz „Hold Bedřichu Smetanovi“
velmi vkusné sestavily ctih. školské eestry. Potom
sapšly kandidátky IV. ročníku Schubertův sbor „Bůh

v prodá ačkoliv zpěv pobyboval se v polohách vysokých, a skladba byla velmi umělá, přece zapěn celý
sbor s úplnou jistotou a harmonií. Podobně velmi zda
žile provedeny byly i další sbory „Jen jedinkrát“ od
Wendlera, „Česká svatba“ od Knittla, „Vínek ze Sme
tanových oper“ od Bauera Martinovakého. Číslo třetí
„Salve“ od Kellera přednoseno bylo ee zvláštním zá
palem chovankami II. IV. roč. Zejména altové hlasy
vzbudily všeobecný obdiv a čtyřhlané aolo přednesené
kand. 1V.roč.: ctih. sestrou Ladovikou Kilbovon, slč. M.
Mimrovou, el. Anežkou Fabešovou a sl. Em. Rýdloroa.
Při všech těchto sborech bylo se obdivovati libosvuč
ností s síle hlasů a výbornému výcviku slečen kan
didátek, o který záslahu má neunávná učitelka zpěva
na ústavě, otih. seatra Xaverie, která též osobně zpěvy
Hdila. Na programu byl též drojzpěv z opery Lucifer
„Jeníček a Anička“; a milou něžností zapěly jej kan
didátky II. roč., slečny Božena Arnoltová, Anna Jo
sífková, obě oděny v národní kroje. Jak všeobecně

toto číslo programu ne líbilo, toho důkazem byl neutuchající potlesk, kterým obě alečny byly odměněny.
Mocným dojmem působila deklamace básně Vlasty
Pittnerové „Zastaveníčko v ráji“, kterou znamenitě

přednesla slečna Marta Stuchlá z I. roč. Kdyšdřtom z pozadí zavyněla naše milá česká hymna „Kde
domov můj“, až mnohé oko se zarosilo, jak krásný
přednes Tylovy vlastenecké básně a volebným zpěrem
pleně „Kde domov můj“ na srdce působil. S náleži

m citem velmi pěkně přednesla i drahou báseň „Modlitba na Čerchově“ od El. Krásnoborské sl. Nežáda
lova ze IV. roč. — Byl to velmi krásný večer v chra
dimském paedagogiu. [ntelligentního obecenetva sešlo
se tolik, ševelké slavnostní síň byla naplněna. Mezi
vzácnými hosty byli svláště pp. o. k. místodršitelský
rada Frant.Šafařík, náměstek starostůr Dr. Havelka,
president c. k. krajského soudu Wollmann, veškeré
místní vid. duchovenstvo, pp. ředitelové škol, vrchní
okr. lékař Ur. Halik, zemský advokát Dr. Sýkora, c.
k. radové Fišer, Formánek, c. k. okr. školní inspektor
Vepřek s mnoho jiných. Z cizích hostí zavítali na
akademii svláště vidp. ercibisk. notář, redaktor Kopal,
p. Dr. Sitenský, zemský inspektor hospodářských škol
a vládní rada p. Lembi. A všichni přítomní soubla
sili v tom, že to byla akademie velmi krásná a z ne
jedněch úst vysloveno přání, aby nyní častěji podobný
pošitek obecenstvu byl připraven. Tato akademie pfi
apšla i k tomu, še každý dobré vůle mohl poznat,
že učitelský ústav chrudimský, ctihodnými sestrami
školskými [II. ř. sv. Frant. založený, není ústavem
k ubíjení duchů, ale ústavem, kde mládež nejenom se
pro učitelský stav dobře vzdělává, nýbrž kde i umění
se zdárně pěstuje, a kde v duších ze pěstuje láska
k Bohu i upřímná láska k drahé naší české vlasti,

jak uvedený programu a vřelé provedení všech jehočástí bylo také důkazem. :

Pověročné kníšky a modlitbléky jak
„Věstník katol. duchovenstva“ sděluje, mají prý svůj
tajný pramen v Litomyšli. V posledních dnech vydo
tem nový v odporné míře pověrečný leták pod názvem:
„Totoť jest pravé Tobiašovo požehnání, Dle všeho.

fabrikaje tyto „plody“ nějeký šid a bylo bydádonenoudítiveškerého„liva[kodstraněnítohotonešraru,
jejé nesvědomitá čarnálistika vády vyaditkaje proti
církvi, byť „se tato sebe více a zozhodněji všech
podobných „pověrstíkale.

Lidová sohůze v Rokytně. Dosějěli
jemeae, Sespráva nade.vč.A4, o sobůzi vRokytně

6. t. m. konsné nmesakládalase na hrb rně £macích, proto jsme sami požádali účastníky. sohůse,

přinášíme. Panpřednášející mluvil věcně, vyhýbaje se
všemu, co by vsbuditi mohlo i dost malou nejasnost
nebo i domnělé nedorozumění. Uvedená slova o Bílé
Hoře jsou omýšlenkou; slova „jesnita“ béhem celé před
nášky ani jedenkráte nevyslovil. Jména Hnusužil jednou,
kdyš doporačoval čísti dějiny nostranné. Také není
pravda, že ae chlubil, jak on otevřel lidu oči, že každá
babička ve dne, v noci říké ve spisech Husových, 0
kterých se ani slovem nezmínil. Neníprarde, 00 vo
jmenované správě o emigrantech jest obsadeno. Pan
řídící jačitel líčil útrapy českého lidu | během
třicetileté války ve vlmati zůstevšího a doložil,
že útrapami těmito lid db nepřístapných lesů byl ro
zehnán, ta tělesně i dušovně byl tak zubožen, že ne
bylo vzácností potkati člověka bibého, chlapy poro
stléhoa zvířecízvuky rísto mluvy vyrášejícího. Celá
tato přednáška byla výkvětem občanstva z místa i
okolí sledována s napjaton pozorností a všeobecnou
puchralou odměněna. K dotazu předeedy se nikdo k
doplnění nebo opravení zmíněnépřednáškynepřihlásil.

Pouť de St. Boleslaví. Dne14.července
5. hod. ranní vyjede zvláštním vlakem ze Drora

rálové n. Lab. jubilejní procesí do Staré Boleslavi.
Poutníci přisednou toliko ve Droře Králové a v Jose
fově. Poutníkům Královédrorským bude o 10. hodině
dopol. kázati vdp. Karel, kanovník z Prahy. Odpoledne
vykonají jubilejní modlitby v kostele Matky Boší, uv.
Václava a v kapli sv. Klimenta. —

Hasičská žapa pardubická pořádáv
neděli dne 7, července 1001 desátý šupní sjezd na
oslava dvacítiletého trvání sbora dobrovolných hasičů
ve Vostřešanech.

Sv. malesle. Vo dnech od 9. do 10. června
konána byla sv, missie v České Bělé. Horlivě kásali
vedení P. Bernandinem Čákou členové C. SS. R. P.
Karel Soukeník a P. Josef Janda. Ve farnosti, která
dle posledního ačítání čítá 24608obyv. přistoupilo ke
stolu Páně 2116 osob. Modlitba naše a upřímné
„Zaplať Pán Bůb,“ provází důstojné miasionáře na
jich cestě apoštolské.

Barnum v Kyšperku. HotovýBarum!

není čemu divit, že i z rozpálené hlavy horkokrev
ného příslušníka Aecie pana L. zrodila se z popele
zářná myšlénka: Palme Husa! Rychlostí blesku —
vždyť víte, jak se myšlénky v takové hlavě rychle
lihnoa — rozhodnato! Sedl a napssl vlastnoručně
vlastenecké psaní bujarému jednateli kyšpereckého
Sokola. Pan jednatel na sokolích svých peratích hned
s tím mezi své a co se dál dělo!? Sokolíci se tlonkli
do bujarých hlav: o my blondi, tohle nám muael
teprv žid poradit? My nehodnéplemenoveli
kého Hasal! — Ale aby so to přece nějak napravilo,

slán oběžník po spolcích, aby přispěli (fiaančné?)
oslavě. Pochodilí radikálně, ta a tam je brali za

křídla a.. . ale oslava bude, protože to chtěl pan
L.! Dáme si pozor kdo osvětlí svůj činšák! Protoš
jen vzhůra, Sokolíci, dejte se kamandovat židem, tím
silně prospějete národní věci! Dřímající „klerikálová“
procitnou, aby „ocenili* tuto -práci a k tomu jim Vy
svou zbrklostí pomůdete, Bratři, na zdarl!

Z Hořle. Nový školní rok 1901/2započnena
c. k. odborné škole sochařské a kumenické v Hoticích
dnem 18. září 1001. Účelem ústava jest: odchovávati
nálešité vzdělané síly pro sochařství a kamenictví;
toho má ústav dosíci dokonalým theoretickým, jakož
i praktickým vyučováním všem předmětům, jejichž
znalost jest základem a vodítkem samostatného tvo
ření jakož i požadavkem nynějšího stavu umění 80
chařského a kamenického. Odborná škola má dvě od
dělení, jedno pro sochařství, druhé pro kamenictví;
v každém z obou oddělení, jež od sebe úplně jeou
nezávislá, jest vyučování čtyřleté.

V Kuksu jsou, jek známo, kolem kláštera
milosrdných bratří veliké sochy, umělé zhotovené, před
atavující hříchy, ctnosti a j. Na podstavcích soch těch
byly do loňska německo-české nápisy. Loni byly ná
pisy české nějakým Wolfiánem zamazány a admini
etrace dala nápisy ty vůbec odstraniti. K podané stít
nosti c. k. místodržiteletví nařídilo adminietraci vel
kostatka hradišťsko-kukeskóho, aby oboujazyčné tyto
nápisy německo-české byly zase obnoveny k vůli čet
ným touristům do Kukeu přicházejícím. Nápisy ty po
uplynutí celého roka dosud obnoveny nebyly a obe
censtvo táže se, kdo tím vinen, de v Kakeu místo
dršitelského nařízení není šetřeno.

V Dobřemicich na nádraží nelozena byla
kněžeká klerika u cingalem. Kdo ji stratil aneb
koma byla omylem odnesena, nechť ce přihlásí buď
na faře aneb u přednosty stanice.

Z Německé Brusnice. Důstojníotcové
redemptoristé z Hory Matky Boží u Králíky (P. J.
Haas, P. Ig. Hemmalmayer a P. J. Gógele) odbývali
ve dnech od 9—18, června t. r. v naši farní osadě
sr. missie a výsledkem nad míra skvělým. Neboť ač
farní osada našečítá jen 2519duší, přistoupilo v téchto
daech 2042 věřících ku atolu Páně, Po celý čas od
poledne i dopoledne byl prostranný náš chrám Páně
přeplněn. Tentokráte přišli i ti, kteří při posledních
sv. miesiích před 11 roky se nezúčastnili. Tof nej
krásnější odpověď na heslo: Pryč odŘíma.

"Katolický ústav Póttingeumv Olomouci,
nákladem zasloužilého kanovníka Půttinga zbudovaný,
právě rozosýlá zprávu o avé činnosti. — Vezprávách
těch stojí že náboženství se sice také vyučuje — ale
bes klasifikace. Tedy všechnyodboryjsou cen
nějšími neš náboženství, — to jest již něcovedlejšího.
— Ústavjest ovšem v světských rakou.



Různé zprávy,
Dobou husitskou počala doba rosbroje, která

český márodvelice poškodila. Kdyšstoupenci účení
Husova počali se v národě šiříti, tu počalo prává
ono mravní klesání, které vedlo k bitvě bělohorské.
Kdyby se bylo podařilo,aby celý národ byl se ku
katolickévířevrátil, mámsa to, še by to bylo
bývalo ku prospěchu národa.

V. V. Tomek.
První esd terelářů českoslo

venských odbývati se bude, jak jiš oznámeno bylo, na

posvatném Velehradě s tímto programem: V pondělíne 1. července t. r. odpel. shromášdí se terciáři na
posvátném Velehradě, večer průvod od Cyrillky za
zpěvu písně „Bože, cos ráčil... .“ do svatyně, kde
bude kázání ne uvítanou (vldp. P. Ettl). V úterý dne
3. července t. r.: Ráno o půl 6. hod. alavná měs av.,
při ní společné av. přijímání. V 9 hodin zahájení
sjezda vidp. vikářem Hejtmánkem,volba předsednictva,
čtení došlých dopisů a telegramů. Po té řeči, ješ
přednesou: 1. Dp. dr. Rob. Nenechl, terciář a prof.
theologie v Brně: „Čím byl sv. František době své s
čím býti mají stoupenci a ctitelé jeho době naší.“
2. Dp. Ignác Janák, terciář a vikář v Kroměříši:
„Kněz v duchovní aprávě a Třetí řád.“ Po té spole
čný oběd a o 3 hod. odpol. další řeči: 8. Pan Jan
Hlavica, terciář á úředník v Olomouci: „Dobrý příklad
terciářů v životě soukromém i veřejném.“ 4. Pan Ant.
Drápalík, terciář a kandidát prof. s Prahy : Úřadno
vicmistra a jeho důležitost pro Třetí řád.“ Po každé
řeči debata o předneseném thematě. Večer opětně
průvod do aratyně a večerní pobožnost, Ve středu
dne 3. července t. r. o půl 6 hod. slavná měe sv.,
při níž přistoupí ostatní k av. přijímání. O půl 9. h.:
Zpráva a návrhy výkonného výboru, návrhy volné a
volba výbora. Po té kázaním (dp. P. Bezděk) a za
svěcením se B. S. P, ve svatyni sjezd se ukončí. —
Rozchod nebo odjezd na posvátný Hostýn. Zvláštní
vlak z Březové Brněnce bude i letos vypraven a to
v pondělí 1. července v 7 hodin ráno. Učastníci ze
stanic od Prahy do Brněnce použijí osobního vlaku,
jenž odjíždí z Prahy v neděli v 7 hod. 35 min. večer,
a v Březové-Brněnci přesednou na zvláštní vlak.

Jubilejní průved vyjdev nedělidne 30.
+. m. odpoledne o půl 4. hodině = kathedrálního
chráma Páně sv. Ducha v Hradci Králové do kostelů
zdejších.

Jak obyčejmě. V poslední době věnovaly
novíny zvláště pražské sáhodlouhé správy americkému
cirku Barnam « Bailey. To bylo vše velkolepá, ohromné
atd. A nyní, když cirkus již odjel, tak ne teprvo za
číná na to nadávati. — Teď najednou to je švindl,
vydírání zbytečně peněz atd. Proč noviny tak nepsaly
dříve? V Čechách je to jiš tak obvyklá methoda. —

Vražednice osvobozena. V Dobrorníku
souzena byla těchto dnů Locie Limicová, pro vraždu
svého nevěrného milence, Člověk, který dovedl opa
novatí všechny krásky v městě, který když jednu
dívku zkazil, iboed si našel jinou, byl zastřálen na
ulici rukou prosté, zrazené děvy. Porota dívku tu
sprostila obžaloby. Obecenstvo bylo s rozsudkemúplně
spokojeno a dávalo blučně pochvalu porotcům na jevo.

Mizermest „Časmu“. Darobáctvímnutno na
zvati lokálka Času v č. 188., je doslovně začíná:
„Panské mravy, Je vidno, že rakovina prostonpila
už široké vrstvy spolelenské. Stačí uvést: Praba (ně
kolik afér za sebou), Pardubice, Olomouc, Brno atd.
atd. A chcete-li ještě jedna ekvrna: okres necha
nický .. . A hlavní úlohy v těchto špinavých věcech
hrají po pravidlu: důstojníci, kněží a značná část
blahobytné buržoasie. Nový doklad toho oznamuje
se z posledních dnů z Plzně. Hrdinou nemravné afery
byl nadporačík Petrič od 35. pěšího pluka, o němž
všeobecně bylo známo, že lákává do svého hytn sotva
škole odrostlá děvčata.“ Načeš dále píše Čas o jed
nání nadporučíka Petřiče a přece 8e nestyděl napeati
orgán universitního professora, že „hlavní úlohy ve
pinavých věcech hrají po pravidla: „důstojníci a
kněží“. Z nemravného jednání nějakého nadporučíka
vrhati kněžetvu tak sproston urážku ve tvář dovedou
jenom ničemové z redakce Čenu. Pro takovou mizer
nost není jiné odpovědi nežli „Fuji“

Sokolovna bez okrasy. ZPrahysenám
de: Podivno, že při návštěvě cíanře v Praze soko

fora zůstala bez okrasy, ačkoliv císař jel kolem,
k nemocnici dětské. Dne 11. t. m. vztýčeny sice pra
pory — ale již drahý den zmitely. — Zdejší listy se
u tom však nezmínily. Máme oprávněnou obava, aby
slet všesokoleký, který 80 bude zde konati neměl ráz
demonstrativní. Mnozí páni z řad aokolstra mají ale
spoň k toma mnoho chutě aby 8: mezi davy Zase
zablýskaly policejtské šavle a četnické bodáky. Ne
třeba ani podotýkati, že by to zvláště v nynější době
české věci škodilo a dojem, který si panovník a-Čech
odnášel by byl ten tam. — Máme nepřátel dost,
k čemu jich ještě přidělávati. Přílišnou ukvapeností
a často horkokrevností bylo pokaženo již často mnoho
— a dobré jméno české jenom tím trpělo. Nejen nad
šení jest třeba — ale i rozumné politiky. Německým

htm které to těžce nesou, že panovník tak skvělev Čechách avítán byl, jistě by to bylo pravou po
choutkou, kdyby ao nějaká demonstrace při slotu vše
sokolském stala. Štváčů nikde neschází — a mohlo
by se lehce státi, že to, co jen jednotlivci zaviní,
snadno by se mohlo přičístí na vrub všeho sokolatva

Nové dějimy tvoří„učenec“pochybnéhozrna,
Hejret, který ku dním oslav Hasových odporučuje
svého „Husea“. Myslící člověk opravdu mosí politovati
čtenáře toho „duchaplného“ díla neboť to románové
povídání, smýšlenky, nepravdy obaleny jecu jen lesklým
pláštíkem frásí. To se psk nazývá „vědecké“ dílo! Mezi
Jiným píše Hejret, že prý původ hositismu vyšel z Mo
ravy — že Has byl učném Miliče = Kroměříže. Tímto
nesmyslem se pan Hejret oršem zalichotil mnohým
„Husitům“ na Moravě,—že totiž mohvn říci: „Ejhle,
Morava byla původkyni „slavné“ doby husiteké . . .“
Tak, pane Hejrete, jen tak dál, spusťte trochu nad
šení — a tím zakryjate hlouposť!

(Zline:)

Všem, kdož spolsáčinkováním neb přítomností
svou ka zdara budebního večera, pořádaného dne 22.
června 1901 na rozlončenou « níšepsaným v Adal
bertinu v Hradci Králové přitpěli a tak lásku svou

vroucí dík vzdává a věsm svým milým přátelům a
příznivcům, s nimiš pra naprastý nedostatek času
osobně roslončiti 60 ordečné „s Bobem“
vzkazuje v hlubolé úctů vášdně oddaný

Dr.Jesef Mršáik,
arciděkan chrudimaký.

Tržní zprávy. '
V Hradol Králové, dne 22. června 1001. 1 h'.

pšenice K 13*00—1350 šito K 1180—1260, ječmena
K 870—910 oves K 680—7-65, prowo K 9:40—10-00
víkve K 10-70—1180, hrachu K 17-60—20'00, jáhly K
1900 krup K 1650—3400, bramborů K 2930—340,
jetalového semínka červeného K 00-00—00:00, jetelo
vého semínka (inkarhát) K00 (0—00-00, méku K 31-00
olejky K 00:00—00-00, Iněného semene K $1-00—0000
100 kg. žitných otrab K 1200, pšenič. otrab K 118,
1 kg. másla K 1964—B"%4, 1 bg. sádla vepřového K
1-60—1-76, tvarohu k 028 —0-83, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 12:00—0'00, jeden hekt. cibule K 14-40
jedne kopa drobné zeleniny K 4-00—6-00,

Listárna redakoe.

PT Větiina růsných správ10 musela vymechati.—. I. pp. dopisovatele prosíme, aby zaaýlali zpráv
nejdéle do čtvrtka. P ; ' POV

Dp. Z. Do tohoto čísla nebylo možno, příští
týden to uveřejníme.

„Pravda.“ K čemu to? Pro několik křiklounů
strácet mysl? Těško jest bezpráví anášet — ale i na
to si člověk zvykne. — Jen vyčkat časn — pak se
objeví, kde byla pravda. — Pozdravi.

Vysvědčení a odporučení.
Pan Ferdinand Stofiesser, stavitel oltářů a

sochař ve sv. Ulrychn, Gróden v Tyrolsku dodal
pro náš poutní chrám novou křížovou cestu. Kří
ové stanice jsou jemně ve dřevě řezány a krás
ně polychromovány. Ozdoby jsou pravým zlatem
pozlaceny. Křížová cesta jest krásnou okrasou na
šeho domu Božího. Pan Ferdinand Stofleser pra
cuje reeluě, levně, jest pevného náboženského
přesvědčení a samým Svatým Otcem Lvem XIII.
odporačen.

"Milerád firmě této tímto veřejnó díky vzdá
vám a ji vřele všem odporučojí, kteří něco trva
lého a krásného v kostela míti chtí.

Farní úřad v Heřmanicích n. L. blíže daroměře,
na den ev. Antonína, 13. června 1901.

L. 8.

Prvnivýroba

| - 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,

NNNNNKKRKKKNNA

Bomocí Zemské ad : :
výtečně osvědčení, moderně sařízané, natinsé

© LÁZNĚ. VELICHOVKY©

dálelázněelektrické, jedové,koonaté,á i mMaseng odborného řízení lázeňsk
kate MUDrai Petušky pro nemociRarvové

Půvabná krajina, suchá poleha, romáblé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
stanrace a stanice poštovní | telegrafní.

Vudálenortodnádratí Jeselov-J
ůl hodin na nádraží, ní a Prah, OE n

Štyřikráte denně. spojení « "
Říditelství lázní Velichovky.

Látku na kloriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/186 cm. širokom
za ul. 2-40 metr, jakož i bobatý výběr jiných
druhů a suken ku chrámovým účelům v nejlev
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašlo
obchodní dům se sakny

V. J. ŠPALEK,
Hradee Králové.

Vyznamenán Obchodní komorou Pražskou za
vlastní výroblky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá.

Jan Horák,
soukeník v Ryohnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravýchvlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
© Též velejemné —
látkynatalárý,- 4

Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj-“
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob:

sluze mého křesťanského závodů
Učiňte prosím, malou objednávky“na., :
„C r © zkoušku. PEN
Při hromadném objednání větší výhody.: .

Též ma splátky ber zvýšení cen!

s

,

su
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
vRychnověa.En.

Staré náměstíčlu 78. - .
doporučajeae P. T. duchovenstvaa

P tronátním úřadům PO

-malby ohrámů a po
B laoováníoltáů

a veškerých potřeb kostelních. =

Malby podoblsem v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobizan,

zs jichž správné provedení se račí.
Osmy 00 nejmírnéjí. 

* Plén na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přiloše

nými rozpočty.

NARRNNNNNRNINNINNNYX—————
Příležitostné dary.

ELJIKIRRIEIIIOOIEJÉEEJE

doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasířv Chrudimi

avťj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atřisřené začseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

anovuzlacení a stříbření starších věcí sykoná se 1gchle Azadlou se již svěcené se atvruením Jeho biskapské Mí
losti. Starý závod můj může se vykázati detnými pocaval

ným! přípisy P. T. zákazníkůa Odporučuje se tedy kzakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relilkviářů,

nádobek na sv. oleje,lamp lucereu, lustrů, kaditelen,tácků na křest, avícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě
tější, patenek atd. co nejvíce.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

sv.-Jenské náměstí č. 77.)

doporučaje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbřných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského etříbra, ozdobné atolnj
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: déle pendlové hodiny a badíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Sprárky se přijímají a levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek 60 vyřizují.
EP“ Vše za levné ceny. "B

Staré akvosty se kupují a vyměňují.
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C Jonáce Noškudle 30
' (protokolovaná firma) .

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách).

M © (rat P J. Holkudiy, faráře ve Výprachticch) E

svůjosvědčený a často rtanonaný
výrobní závod

Avšech kostelních paramentů, |
M Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E
i se na požádání franko zašlou. ,

BET sb G dear T eb

edn di vyznamenáníu semaké jub. výstavě v Praze:
diplom 1891. Nevyšší vysnamsnání na školaké

čhorratak stavé v Záhřebě:čestný diplom. Nele vysn.
.. vynaven varhany na Národop. českoslovanské výst.v Fraze: čestný diplom 1896 a pamětní medaile. Nejv.

něna zemské bulharskévýstavě v Plovdivů:alatámedaile 1802. Jaror krajínské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní ználec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

n stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)
a dodává

varhanyZSJ o
uejdůkladněji a v oenáoy nejmírněj
tich a Apřestavbynejmírnějšíwarhan provede sa

všech soustav
dodmínak,

ším ed| Ko note Aegmně
úajépravá« americké harmonim (Gotiage

“ . Organs) jsou na skladě.

;or neveděv nohvýstau roje4000aáetrojů,“ na reško výstavách nejpředněj ce
namí vyznamenány.
Cenníkyvarhan aharmoniina požádání

sdarma afranko.

Veškeré práce = odboru maleb umě
- lecko-průmyslových provádí se s přesnou (M

doko:

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
vwNovémBydžově.

Zvláště se doporučuje s ní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz

Ř ných případných slozích; malování aálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb
ne skle, na dřevě a na kůži.

OY-Práce aobjednávky"UN
přijímá pro mon malířskou dílau, kteráž
jiš v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

OJTOVÉpravé susové stuhy
též denně marinované, dobře npravené, ve vaničkách
od 8 do 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasílá

v Hradci Králové.

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

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n.K

přisežný znalec o. k. okresního soudu.

SN
NÍ DN

L
ZPS. 'M

Obrázkové senníky na požádání zašle.

Pro memoria.
Veledůstojnému P. T.duchovenstvu k laskavéúvaze.

Oltářní svíce voskové, polevoskové, hladkéi krášlené,svícestearinové
kostelní i stolní, obětní voskové v jakosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízi
nejlevněji a největších výhod poskytne renomovaná, na mnoha výstavách nejčelnějších
prvními cenami, rovněž i Jeho Svatostí papežem Lvema XINI. vyznamenaná firma:

Er.Sezernsiký,
c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první České továrny na ceresin, stesrin, glycerin
a eluin, 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
prac. mýdla a krystalovanou sodu, Raffinerie miner. olejů

v Mladé Boleslavi. 190103157700pouussdojlom4z0upeuo2/4W

EVA" R Rua Ra7RanaRanRana2a 0

AntoninSucharda [||Řádné dělníky
sochař a řezbářv ové Paco (Krkonoše)

KTDPRONAdolor0 AD ma um evníhoj o . .

přch:vzálskoučas zajíbel opora František Matějíček,
Pozn PoIa Pádnouprácin oetáchnejmír. truhlář
nějších. 8 úctou veškerou

Antonin Sucharda.

Hradec Král. Ghz Předměstí)

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě.

Bez konkurence.
Založeno r. 1807.

Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.
O I LOUSL.E 6

bran“np n yh 4, výbornése amyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15,ioly, čela,basy, citery, flétny, klarinety a t. d. velice levné; na př.: MG
koncertní«citera v pouzdře od 7 al., ótoa z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. stříbra Kkě
12 sl., klarinet s grenadil. dřeva M klapek Fis brejle z nov. stříbra 19 zl. Kytary, Wake

mandoliny, hrací stroje. Pouzdro na housle od 1-90 zl., smyčce od 45 kr. do 16 zl. jíš

Bubny pre obecní úřady, hasičské a pemocemskétrubky a veškeré (SSplechové hudební nástroje za cenu výrobní. 3

Výtečné struny.
Připomínám,že zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje
jakosti nejlepší, přesně laděné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pochvalných uznání

po ruce. Objednávky | správky přesněa rychlo.

Jan Cermák v Hradci Králové,
velké náměstí čis. 135.

PG

DIC:DC
5AšVobiBlokopakbibore

VAErE
o 0 M —— VÍDAP Nejlevnějšíceny. Z

M

IYáb=teI.
Výrobky dokonalé.

Pohovky, Celé garnitury. Pérovky

Ludvík Knepr Úplnévýbavynevěstám.
wHradol Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

vedle záložny. Záclony, Opony (draperie). Žíněnky.
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Kathedrální kapitula v Hradci. Králové vzdávátímto za laskavéúčastenství
při pohřbu zvěčnělého vys. důstojného pánakanovníka-areljáhna

Josefa Ant. Šrůtka
i za dobrotivé zřejmé vyjádření dotyčné soustrasti povinné díky Jeho Biskupské Milosti nejdůstojtějšímu

VrchnímuPastýři Edvardu Janu Nepom. Brynyohovi, anťsemschválnězavítal k vedení cirkevního

průvodu, všechněm vysoce ctěným zeměpanským, vojenským i samosprávným dikasteriím, slovutným ředi

telstvim i professorským a učitelským sborům zdejšího školstva s příslušnou svěřenou mládeží, jakož 1

pl. t. pp. jednotlivcům stavu duchovního, vojenského a občanského 1obojíhopohlaví z městai míme ně vůbec.

V dlouho trvavší pacientově nemoci pečoval oň ochotně a dle poměrů prošpěšně pan c. a k.

vojenský lékař m. sl. Spitzner, a vypravení pohřbu opatřil ku všestranné spokojenosti p. Jan Richter.

„90 Pán Bůh račižveškerým účastníkůmmnohonásobnéodplatiti! Pe.

Ja
NEMOMCHPO] A

P1xPDS

ae:

NA

A

10
"MCH THENEA P A

NEGA MĎANÁTANPRO C

JanKryšpin, Josef Štěpán,
(3.Syvalterův synovec,ná- | PÁKpodlěsovadský vParčnbicich

SBE GG GK
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Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabísí-ai JI,

stupce) opravujejakod i nověstaví

oškérnýuměleckýzávod | oltáře,kazatelny,všehodruhu mechyaveškeré ,

A pro do oborutohospadající práce v nejmodernějším závod řezbářský a umělé truhlářství, provedení a v cenách velmi levných. v Slatinanech.

. malbu oken | kostolních | | Půlny,Snagrafo« rozpočtyna poláčí+ E) .
č. 145 st, Mslá Karlova ul. čís. 19
nové blíže Malého náměstí (díra
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučaie se:

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k doha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se ždešnými rámy, sk

čěmí 1 vsasením.

Yedkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE"Nesčetná veřejnái písemnápochvalnénznání. "ij
Založeno roku 1830.

ME-Fovné ceny! "i WE“F'evné ceny! "i

Velký příležitostní= PRODEJ
J, Hromada Hradec Králové,

Velké náměstí vedle hlavní trafiky,
Následkem pokročilé aalseny odprodávám zásoby svého:

zboží,výtečnéjakosti, za báječně Jevné ceny!
I LetnistřevíceprodámyodOĎkr. výše.

Blůskypraci a glotovéod70 kr. výše.| TAHÍstřevíceprodítkyod 70kr. výše.
Zástěry praciI glot. od 30 kr. ,
Dětské zástěrky . . od 80kr. „ I.
Sukně spodní mobairové aj. 120. Zvláště upozorňují ua báječné *

levné ceny obarevných punčoch „jf
dámských i yoh jakoši ponožek
pro pány beck i od, barvách

DeieaikypůnskéI dánskéod 80 ke. Dle odporašlio najh. 1' v v , odpora 00 nejhojněji sů

Pr O včelař el Rukavicenitěné. . od12kr.výše.sobsnýskladkrajek,vlošeka aplikacíP dámské kožené 1 stuho „—

Množmevčely uměle, Víceúlů dá S2š LO a 20 U oa rlabodrahy >Šrýcaaké ryštrka

vo metuKralonyed nky mozny o SOR o My áno naokoaje přirozené 78 Anko. 48 Emma los pro pány odpl. O6 | pro P.T.pp,krejčía švadlenyze oeny
ivé dodánís ručí L páeeprobábyod L106(p EZe Ko zh y

Vóčelařskýspolek Loučeň.
Majitel a vydavateí Politické družstvo tiskové v Hradci Král. — Zodp. redaktor Alois M. Vobejda-Prosečský. —Tiskem bisk. knihtiskárny v HradciKrál..



Čísio 27. Přidjlatnímačtvríroku2kso4
. na půlrožu 5 h A

Tímtočíslempočíná druhé pololetí VII. ro
čníhu „Obnovy“. Prosíme své čtenáře o laskavé
saslání nedoplatků,jakoši o obnovenípředplatného.

Fposlední doběsasleli jsmemnohýmpánům,

kteří v K vojny na upomínky,ktorépřebalna někleré sůstaly besúčelnými. | Uposor

j ron budemetaklo nuceníoybýrat si saslanáloplatky poštovním- , čímě
pónám těm movévydání vsojde. příkon

Administrace.

To bylo moje neštěstí.
(Upřímné alovo k lidu českéma ke dní 6. července.)

„„ „Ty naše chaloupky! Tak zvolsl, nevím
iž, který náš episovatel. Ano, ty naše cha
oapky! Co je v nich radostí, co je v nich
žalů! A co i pro celé národy poučného avý

napadá mi jedna výstražná tragedie (hra se

sputným koncem), jak se cdéhrála v jednéchaloupce na Bydřovsku. Do fary venkovské
odlehlé obce vstoupil otec a prosil, aby pan
farář domluvil jeho dceři, by ustoupila od
sfiatku s jistým mladýmsice a hezkým, ale

k pis a nepořádnéma životu nakloněným člověkem. On —otec —še s ní ničeho více
svésti nemůže. Jejího miláčka že lidé jen po
mlouvají, haní a jí ho nepřejí. Nevěřila jen
jemu. Měl rád ji a ne její penize, jak lidé
Jhou. Nadarmo říká jí otec: Měj přece rozum!
K takovému napomenutí že mu posledně od
pověděla: Kdybyste měl moje srdce, mlavil
byste jinak. To otce dohněvalo tak, že jí vroz
čilení řekl: „Srdce!? Dej mi pokoj se erdoem!
Pernikáři mají ardcíl“ Za to otci pan farářpo
někud domlavil, Za se totiž nemá ua takové
děvče jíti po zlém. „Je pravda, je pravda“ —
přisvědčovaltatík, „a tak prosím ráčej to sní
zkusit po dobrémS Ale ani paou faráři, ani
kaplanovi 8e nepodařilo sebe rozamnějšími
důvody dívku od lásky k jejímu miláčkovi od
vrátiti. Otec a kněži měli rozum, ona si ne
chala srdce. Ale asi za půldruhého Jeta přišel
Starý kostelník do fary, že bude potřebí pro
mluvit s jistou nemocnou. Je to ta, co ji muž
otýrsl bitím a jmění její rozházel, až pak
řišla domů. Má ten „obcerunk“ (souchotě)

I tam kaplan. Jako zcela jiná osoba vypa
dala, zbídnělá, ubohá, A netrvalo to dlouho a
řekla kaplanovi: Ach! Že jsem jich nepo
elechla. Tobylo moje neštěstí. Za chvíli zvo
nečku hlas ozýval se po vsi vybízeje k uctění
Nejsvětějšího a za několik dní s věže zněl —
umíráček. A brzy se slzami v očích vyprávěl

tatík ve faře, jak ho odprosila 8 jak i jemuřekla: Že jsem vás neposlechla! To bylo mojeneštěsti!

n naše chaloupky! Ty českéchaloupky!To. české srdce! Ten český národ! Ta drahá
naše vlast!
-| Zalíbilo se jí v miláčkovi, který v pat

náctém století svými kázaními proti „zkáze

v církvi“ a svým působením proti opmednvydobyl ei srdce vznětlivého lidu českého. Že
bylo ukazováno na slabé stránky miláčkovy a
na bludné jeho učení, n. př. o nezměnitelném
předustanovení jistých lidí pro věčnézavržení,
o tom, že se. vzíti majetek i moc tomu,
kdo je v hříchu, o tom, že vrchcost světská
má násilím lidi „puditi“ ka přijímání, to nic
nepůsobilo. Nadarmo volali rozvážní : Mějpřece
rczum; tohle není učení Kristovo. „Dcerka
sionská“, jak on český národ nazýval, věřila
jen jemu. Mnichové a kněží ho pomlouvají a
haní ze msty! Bohužel, že císař Sigmund ne
vyhověl prosbě biskupů v Kostnici sněmujících
a život mu nedaroval, nýbrž že dle zákona
světského k smrti ohněm bo odsoudil. Škoda,
Ze se „šlo na něj po zlém, po nejhorším“
Srdce „deerky sionské" se rozpálilo tím víco:
— Katolíci měli rozum, hositská část národa
šla za svým srdcem, ale k ní přidali se, kteří
práhli po sřa/cícha moci. Z4 krátký čas „dcerka
sionská“, naše vlast, celá zbídnělá, spustošena,

V Hradci Králové, dne 5. července 1901. Jnserty se počítají Icvmě.
Obnovavychdsív pdick v poledne. Ročmk VII.

souchotěmi zachvácena. Po téměř dvacet let
prolévali Čechové krov bratří svých a zuřili
proti tomo, co bylo dílem umění a sídlem
vědy i pobožnosti. Sto devět sídel umění, vědy
a slávy naší bylo basitskými válkami zničeno,
Dvacet a jedno město a vesnic bez počtu bylo
vypáleno. Apadli staroslavný Vyšehrad, když
výšiny i údolí kolem něho posety byly mrtvo
lami výkvětu — národa. A právé nová hu
siteká církev, která povetalahorlením na zkázu
v církvi katolické, kteráotec vlasti Karel IV,
tolik oddán byl, hynula souchotěmi nekázně a
nemravnosti svých kněží, držena jsouc při ži
votě uchvatiteli statků nejen církevních, ale i
spolnobčanů katolických. Touznávali pozdější
vystřívlivělí husité sami a anažili se s „Římem“
a 8 církví otců svých se smířiti. Byli tu brzy
mnozí, kteří vidonce to spustošení vlasti a to
klesání národa volali: To bylo naše neštěstí!
Ten rozkol náboženský, to, že jeme šli jen za
srdcem svým, nedbajíce na rozum, to zubo
žilo naši vlasť, tím počala klesati sláva a síla
naše, to byl zárodek souchoti našich.

A uebudeme opakovati; co vícekráte v Ob
nově bylo řečeno, že srdce Čechů od té doby
nakloněno bylo odporu proti víře Karla IV. a
svatého Václava a milovalo rádo náboženské
blady cizí. A ivůhodnon věcí jest to, že
srdce Čechů, jichž miláčkem byl Hus, zastance
národa našeho proti Němcům, za sto let na to
miláčkem si učinilo Luthera, Němce; z husitů,
hubitelů Němců, stali se valnou částí luteráné

s Němci duchem spříznění a jyk jejich sioblibující. Tam to přivedli Čechové, že šli za
citem chorobně rozvášněného srdce a ne za
hlasem klidného rozýmu. :

A dnes? Dnes po tolika stoletích opět a
opět rozplameňojí srdce národa našeho, aby
nezapomnělo „na miláčka“. Výslovně tak mluví,
te Has je miláčkem národa našeho. A sku
tečně ! Srdce — jinak dobré, anebo právě proto,
že je dobré — naslouchá hlasům těm zase.
A jsou to zase katoličtí Čechové a sem i tam

Mějpřece rozom!
Měj přeceronem a rozvaž si to dobře, že

miláček očil něčemu, co nemůžeš za pravdu
míti a co by muselo vésti k hrůzným rozvra
tům a bouřím. Či snad můžeš za to míti, že
Bůh spravedlivý a milosrdný proto některé
stvořil, aby — beze avé viny — věčně byli
mučeni! Či snad se dá provésti, aby 80 vzala
moc i majetek tomu, kdo je v hříchu?! Dá ae
to posouditi?

Měj přecerorum a rozvaž si to, Je nemůže
pravdou býti, co apustošilo vlasť a položilo
základ kn zničení samostatnosti naší a k po
němčení celých krajů.

Měj přece rosum a podívej se lépe na ty
lidi, kteří dnes zase srdci tvému odporoučí
duchovní sňatek 8 tím „miláčkem“. Jako k hu
sitství prvotnému přidali ge lidé, kteří ho užili
k obohacení a vyvýšení se, tak to máš po
daes. Dnes, kdo stojí o to, aby zůstal nebo byl
poslancem, výborem a hodnostářem, myslí, že
nejlépe pochodí, začne-li velebiti Husa. Mrzkou
a bídnou hru hrají se srdcem tvým, lide český.
Tak n. p. postaví někde sochu Husovu a řeční
a křičí. A proč? Poněvadž se chtí udržeti na
radnici Aby ten neb onen byl purkmistrem,
radou, poslancem, běžíš jim pa komedii, kterou
s Husem tropí. Ty si odnášíš v srdci nechuť
k víře otců svých a on vyhovuje pýše své a
plní kapsn svou. Posledně postavili sochu Hua
soví někde u Semil s nápisem: „Pravda vítězí.
Zpět ku Kristul“ V tisících sběhli jste se tam,
a řečnil tam Dr. Klouda z Pardubic. Dr. Klouda
z Pardubic a „zpět ku Krista“ 1! Kam ti vlekou
to tvé dobré srdce? Nejei, vlasti má, podobná
té, která ani otci ani svým nejlepším rádcům
nověřila, že miláček její hral hru přesmutnou
a jejím srdcem a. jen její peníze vlastně mi«

Ó jak mnoho se křičí o lásce k vlasti, jak
mnohý dokládá se před omámeným zástupem
svým „poctivým českým erdcem". A nejlepší
odpovědí by ma bylo: Pernikáři mají srdcíl
Ano pernikové a naprodej mají srdce tak

mnozí ti nynější „hueité“. Kdo dá víc, tomu
náleží, anebo se prodává té i drahé struně na
jednou.

Ale kde se takovéhle věci tropí, tam je
obava, že národ náš hraje zase tragedii — hru
se smutným koncem, — jhra, o která právě
ten nejlepší, ten 8 tím nejlepším srdcem byne
a zmírá. Kde ge takovéhle věci tropí, kde na
novo ardce lida vášní zhonbnou se rozplame
ňuje, kde zášť se vlévá do ardce proti tomu,
čo nás učinilo velikými, totiž víra svatého Vá
clava, kde jen a jen roztržky se tropí a bouře
chystají, kde na jedné straně se velebí Hus a
na drahé straně z každého náboženství smích
se tropí, tam „dcerka sionská“ souchotě si
chystá. Katolíci z čisté lásky k vlasti varují,
ale není jich dbáno. Jen aby nepřišla doba a
ubohá vlasť nezvolala: Ach! Že jsem vás ne
poslechla! To bylo moje naštěstí|ZO

Dopis z Prahy.
V Přaze, dne 3. července.

(Čtortýsla odovololoý a jeho výmam. — Našepomámky aprávám 0 sméněosobymístodrůštele
královstvíČeského)

Sotva že Praha poněkud odvykla rachu
a šumu vznětů královských, znovu oživena
byla od 28. června do 1. července prouděním,
jež e účastenstvím aledovala celá Evropa a
jež bez povšímuutí nezůstalo ani za Atlan
tickým oceanem v Americe. V Praze ve dnech
těch konán IV. slet českoslovanského Sokolstva,
k němuž všichni slovanští národové své zá
stupce vyslali a při němž dleli jako hosté
Gymnasté francouzští s presidentem městské
rady pařížská v čele a sjezd ten obeslali také
i Dánové. Všechny slovanské, francouzské a
dánské časopisy o sletu tom se rozepisovaly,
ale nejvíce o něm uměly povídati list? — ně
mecké. Matička naše Praha zaskvěla se v bí
ločerveném jasu národních našich barev, vše.
slovanský hlahol a jásot plnily její náměstí a
třídy, všude kypělo nadšení, klíčila budoucnost,
jejíž dějiny vypučí ze bratrsky a přátelsky
spjatého náračí národů, kteří pochopili, čeho
Jim pro příští doby zapotřebí. Toho se ně
mecký tisk lekal a když nemohl o tom sbra
tření národů v Praze nic špatného pověděti,
referoval o něm falešně. Tím nám ovšem že
neublížil. Když již židovskými šmoky obalu

si německé své čtenářstvo dále podvádí! Co
tím v ohledu národohospodářském dokázal,
to právě vidíme opět v pádu lipské banky,
pod jejíž sutinami na léta hyne podnikatelský
a finanční rach německý, A není žádné o tom

ochybnosti, že stejně, jako v ohleda národo
hospodářském, bude německý lid svým tiskem.
podveden i v ohledu politickém, čehož první
zkušenost 8e svou výpravou do Číny zažil.

My Čechové můžeme býti spokojení,V době, kdy se německá výprava z Číny
s nezdarem domů vrací, kdy poněmecku se
ozývá pláč a nářek nad hromadnými finanční“
mi krachy, scházíme ve v Pruze se všemi
bratrskými národy slovanskými a se zástupci
národů, jež německá politika dravostí svou
poškodila, ku práci míru a lásky. Scházíma se,
abychom 80 Sseznali, abychom přátelství své
utužili, abychom společné svazky poutem spo
lečných zájmů utužili a upevnili.

Tato velká ndálost sbratření evropských
národů v Praze, musí býti především u nás
všeobecně pochopena. Nám netřeba více při
tom uváděti, než-li že kdo nebyl ve dnech
těch s námi, jest proti nám. To postačí, aby
lapidárně bylo naznačeno, co sokolské dny
w Praze znamenaly a jak evropskou situaci
objaenily.

Zásluha o to náleží, bez odporu české
sokolské organisaci. A tu třebu jisté míry



všeobecné politickéopatrnosti, shovívavosti a
prosíravosti. Pokud se sokolských stanov a
zásad týče, ty jsou celkom bezvadné, uálechtilé,
avšak tu s tam pouze některými bloudícími
osobami šířený názor vede u nás k některým
vzájemným nedorozuměním. Nedorozumění ta
pak spůsobují u nás jistou míru formální a
snadno odetranitelné řekněme nenpřímnosti.
Sokolské zásady ku př. nenavádějí ku pěstování
náboženských myšlének a proto se sokolové
vyhýbají na jedné straně všemu katolickému
a ihned na drahé připouštějí, aby sokolny
byly protestantskými modlitebnami. A po
dobných, pouze z osobních názorů plynoucích
nesrovnalostí mohli bychom uvésti více. Avšak
jsouce vzdáleni všeho, co by v naše poměry,
nesvár, nelásku a rozstrk mohlo přivoditi,
loyálně doufáme, že čas svými zkušenostmi
přivodí i v tom změnu, že. vlivy A názory
veškerých osob v sokolstvu změní se v tom
smyslu, že jako polští a slovinští Sokolové i
naši bodří junáci rozšíří své bratrství a svou
důvěru k činitelům, jejichž vlastenecká vřelost
není menší, než-li jakou jest vlastenecké nad
šení' sdražené pod prapory sokolskými, pro
něž jsou všechny naše chrámy otevřeny při

příležitostech všech. To není v zájmu národa,
jeho jedaolitosti a síly, aby se některé osoby
v sokolstvu stavěly na výlučné stanovisko, jež
zbožnému duchu národní naší povahy neodpo
vídá a jež rozvoj a vliv sokolstva jenom zdr
uje a zmenšuje. Mezi sokolstvem a nábožen

utvím jest ponze papírová stěna, již tvoří ně
kolik časopisů. Kdo jsi četl, zajisté rozumíš,
neboť to máš každý sám na jazyku. Nám roz
um káže hledati všude jenom to, co nás spo
juje a vystříhati sa všeho, co nás dělí. Proto
také výstupky a odpor uěkterých Sokolů proti
náboženství nemáme za činy moudré, nemáme
je za účel sokolské organisáce, ale pokládáme
je za odpustitelné a odstranitelné názory
jednotlivců. Máme za to, že chrám a sokolna
mohou všude vedle sebe státi při nejmenším
bez nepřátelství, k němuž není ostatně žádných
zásadních příčin. Dobn zajisté toto mínění
potvrdí. To bylo potřeba říci.

. ..

Bohatý a štědrý dešť vyznamenání a
uznání, jež královskou návštěva v Čechách
následoval, v sobotu určené k tomu osobnosti
potěšil. Vyznamenání ta ovšem platila v nej
přednější řadě pokroku, jejž mocnář v Čechách
seznal a pochváliti za dobré uznal. A tu jedno
jest pozoruhodné. Na straně německé vyzna
menán byl značný počet osobností vyznání
mojžížského, což zřetelně naznačuje, jaký
vlastné význam mají židé v Čechách pro živel
německý. Faktam to antisemitistické časopisy

FEUILLETON,©
Připravy „k prohloubené“ oslavě Husově.

Píše J. S — a.

Již bije hodina, kdy papíroví vůdcové ná
roda se mohou zase jednou dosyta vypovídati.
Tahle oslava Husova by měla být nejméně dva
krát do roka; jestliže trpělivý čtenář našich libe
rálních listů celý rok s nudou odkládá duševní
chlebíček »pokrokovými“ redaktory nabízený, ve
dnech Husových přec jen prucitne z dřímoty a
hltá s pochutí nabubřelé fráze o snejvětším světci
národním.« A čím fráze tyto více jedu na kato
lictví stříkají, tím se zdají neuvážlivému čtenářstvu
krásnějšími a bystřejšími. Čekali jsme, že hlásané
»prohlubování«e bude prováděno aspoň poněkud
opravdově, leč již nyní oznamujemesvé zklamání.
Ku př. naše milá »Osvěta lidu“ na místě klidného
poučení vyrukovsla s haldou frází již dávno ostře
lých. Prý lid český toužil za doby Husovy po
»víře národní“, po svobodě svědomí a vyznání,
Pro koho to, pane Hykši, píšete? To byla pěkná
žízeň po. svobodě svědomí, jestliže pražští husité
Tábory upalovali a jestliže naopak Táboři v již
ních Čechách rozprášili kněze kališné a mocí nu
til bezbranný lid, aby si u mich dával své dítky
křtít. K vůli pouhému sporu o ornály teklo mezi
husity samými krve dost a dost, Kališníci pova
žovali Tábory za zřejmé bludaře a zřídili hotovu
inkvisici na jejich vyhledávání a trestání dávno
před bitvou lipanskou. A když se sami kališní
mistři s karolíky na sněmech o víru hádali, stále
se odvolávali na snémy církevní a na svate otce,
A myslíte v skutku, že byli husité tak upjatí proti
nzvyklům ultramontanníme? Vzpomeňte si přec,
že hned po vítězné bitvě na Vítkově počínali s
poraženým nepřítelem vyjednávati o spojení s Ří
mem; vzpomeňte si na ty časté cesty do Říma
k vůli navázání nového přátelství. Jestliže mistr
Příbram proti Táborům hájil autoritu Říma,je
stliže někteří busité i to nelibé nesli, že jejich spolu“
bratří epištolu a evangelium recitují u oltáře ja
zykem českým, nedokazovali tím právě snahy pro
tiřímské. Po stvrzení kompaktat se ujal duchovní
správy v Čechách člen poselstva basilejského, bis
skup Filibert. A hle, Čechové rádi nad sebou
strpěli uvážlivého ultramontána a nad jeho před
časnou smrtí plakali,

německé nijak neoddeklamují, že bes spolu

působení židů německý živel hlavně v ey se úplně tratil.
Zeměpán byl se avými poznatky v Ůo

chách nanejvýš spokojen, jak udělená právě
neobyčejné četná a vysoká vyznamenání jasně
naznačují. A proto setkalo ge ee všeobecným
podivením, že vysoká osobnost, kteráž v nej
přednější řadě mobla nejvyšší uznání očeká
vati, když panovník z království tak spokojen
odešel, v popředí vyznamenaných 6e nenacháze
la. Na místě toho šíří se nejenom ústně, ale
jiš i tiskem zprávy, že po soznání skutečného
stavu věcí v Čecháchjuk zeměpánem, tak i
vládou, dá prý se očekávati brzká změna
osoby v úřadě místodržitele království Českého.

Že by se to skutečně však stalo následkem
cesty panovníkovy do Čech, o tom nemůže
býti zatím ani řeči, neboť ty důvody, proč se
stal nynější zeměsprávce místodržitelem v Če
chách, nikterakž nepominaly. To jest však
ovšem že napopíratelné faktum, že zu doby
posledních let, rozmohlo se v Čechách měroa
nanejvýš nebezpečnou provádění hesla „los
von Rom“; to jest dálefaktam,že české kruhy
na všech stranách a ve všech vrstvách trpce
ei stýskají z nebývalých důvodů na nejrozma
nitější úředal nedopatření; to jest faktam, že
ku př. „Česká epořitelna“, provokuje českou
veřejnost tak směle a opovážlivě, jako as
Jenom dovoloje si činiti nějaký ústav, který
před svým dozorcem nemá žádného strachu;
to jest faktum, že státoprávní postavení krá
lovatví Českého přes odpor národa a samo
správných korporací ustavičně měněno jest
ve „Provinz Bóhmen“; atd. To jsou však
všechno dohromudy takové maličkosti, která
by za našich politických poměrů nemohly
býti žádným důvodem ve změně, již některé časo
plsy předpovídají. Avšak faktum jest, budou-lise
konati nové nastávající volby do sněmu krá
lovatví Českého za nynější nálady proti země
správě, tedy může se skoro 8 jistotou očeká«
vati, že vládní strana t.j. mladočeši utrpí
takovou volební porážku, že se stanon pro
vládu stejně nepotřebnými, ano obtížnými,
jako byli Taffovi před dvanácti lety Staročeši.
To ovšem bude míti potom také nepochybný
vliv na postavení Mladočechů na říšské radě.
A tomu-li chce nynější vláda předejíti a Mla
dočechy
strana si zachovati, tu v Čechách panující
poměry rozhodně vyžadují, aby se duch na
pražském místodržitelatví dnes zavládající co
nejdříve vystřídal směrem, proti němaž b
voličstvo české nestálo tak rozhodně, oposičně,

volbách ukázalo), kdyby se v nejvyšším po
litickém úřadě českém neatala žádná pronikavá

Sám pozdější správce českéhohusitstva, mistr
Rokycana, uctivě prosil často papeže za stvrzení
na arcibiskupa. A byl to husita horkokrevný; tak
vášnivý ovšem přece nebyl jako nynější jeho obdivo
vatelé. A o tom husitském demokratismu jest nej
lépe nepsati; jest to věc zatroleně choulostivá. Že
za zlaté doby Karlovy měl demokratický živel ve.
Iké slovo, jest pravdou nepopěrnou; ale též jest
jistou věcí, že právě za doby husitské byl prostý
lid ujařmen nevolnictvím,

To sami protestanští historikové prozrazují,
že šlechta pod záminkou kalicha hlavné bojovala
za uchvácení statků kněžských a že hleděla již za
boje ujařmiti jak stav selský tak městský. A po
velo se jí to stkvěle; živel demokratický, repre
sentovaný Tábory, pomáhal cbutě panstvu jmění
církevní zničit. A když mouřením služby své vy
konal a čekal odměnu, připravena mu krvavá lázeň
lipanská a pak — na těch místech, kde demokraté
kláštery bořili, pocítili panský karabáč, A domní
váte se posavad, že aspoň tito demokratičtí Táboři
byli v skutku »Božími bojovníkya?

Nesmíte zapomenouti, že již Žižka se poča)
za ně styděti a že kališníci kypěli hněvem proti
rotě loupežníků«, kteří českou zemi hubili víc
než země okolní. A kdybyste jim chtěl něco vy
kládati z pokrokových věd, odbyli by vás slovy,
že »misterské vynálezky« nepřijímají a že hře
šíte smrtelně, holdujete-li »zpohanilým vědám«,
Jim se spíš líbilo, jestliže mohli sumýti své ruce
v krvi protivníků Božích.« Štéstí pro Husa, žese jejich
řádění nedočkal. Kdyby je byl chtěl ve válce tak
poučovati, jak to činili osobní jeho přátelé, nebyl
by na konec před jejich hroznou svobodomysl
ností životem bezpečen jako Příbram, Prokop
z Plzně, Jakoubek a jiní. V tom nalézáte veliké
hrdinství, že se Hus odvážil vésti spor a autori
tou Říma! Na to nebylo přece potřebí zvláštního
nadání; a pak se klamete, že to bylo něčím no
vým. Arius, Donatus, Wiklef a jiní již dávno
Husovi ušlapali cestu. Víc než smělé jest tvrzení,
že byl kacířem uznáván proto, že nechtěl chváliti
církevní zlořády. Tyto tepal sv. Jeronym, Bernerd
a jiní hezky ostře a — byli církví uznání za
svaté. Jen si přečtěte některé bludy Husovy a
sám se těm výmyslům jeho usmějete a uznáte,
že jejich církev trpěti nemohla, Vždyť to uznal
sám přítel Husův Jeronym, A že vystoupil bez
obledně proti autoritě avětskéc? ©Bylo by ovšem

směna. Ta ovšer státi se může i bee vystří
dání nejpřednější osoby. Aršak dnešní duch
z pražského místodržitelství vanoucí mlado
české t. j. vládní volební chance v Čechách
přímo ohrožuje a ve voličatvu šíří důvodnou
náladu oposiční ve směrech všech. Pražské
místodržitelství jest dnes rozhodajícím šini
telem pro vládu. Pak-li duch jebo sám ge
rychle nezmění, smění lid dosavadní své zá
stupce, aby tj 86 o to další postarali,jako se
své doby stalo místodržiteli hraběti Frant.
Thonovi. Tímto spůsobem sluší na eituaci

prší a proto rozuzlení jejímu vstříc políšíme značně jinak, než-li přední politikov6
mladučeští, kteří se nyní mezi sebou tahají o
chomout, v němž své doby „Šípy“ ae zvláštní
oblibou malovaly dvorního radu p.dra. Mozní
ka. Podle našeho mínění může JehoExcellence
pan místodržitel klidně epáti — o něho se.
zatím nejedná, ale dříve běší © mladočeské
mandáty. Zprávy o jeho vystřídání jsou aice
známkou mladočeských strachů a projevem
jejich zbožného přání, avšak mladočeská přání
mají obyčejně tu smůlu, že vysní na prázdno.
Ostatně není známo, jest-li některý roocný či

poslanců, aby se mohlo zase třebas proti nám
vládnouti a proto jsme zvědaví,jak novinářská
výprava v otázce změny osoby místodržitele
království Českého dopadne. Přes mladočeská
přání zůstane asi při starém, což by zname
nalo, že není nemožností a že není vyloučeno,
že se na přesrok poměry uchylí zase drobátko
do leva, aby pro dobrou vůli měli zase na.
nějaký čas sólo Němci. S tím sluší počítati a
obsazení českého mletodržitelství s tím také
úzce souvisí.. Kdyby se měl totiž na místě
úředníka státi místodržitelem království České
bo politik nebo státník, který by chtěl čísti
v minulostí a dle toho počítati s budoucností
a který by asi deset let důstojnost systema

všeněmeckýchodrud nejen v Čechách, alei
v Rakonsku vůbec vyšly z kursu úplně a .ža.
by zde nastaly časy a poměry spravedlivosti
a skutečnému stava správně odpovídající. O.
tom se však zatím nemloví a proto ostatní
povídačky o změně zeměsprávce jsou mluve-.
ním a povídání, jež může českou věc leda
poškoditi. Tak se politika nedělá!

Drobná obrana.
Bojí se o Husa. Dobrý obchod udělali

opětně letos čiperní pastoři s Husem. Vyvedli
celé zástupy „vlasteneckých“ spolků do horeč
né oslavy „svého“ muže. Německý Gustav

hd
rozhodně neškodilo, kdyby byl promluvil králi
Václavovi pořádně do duše. Král, který byl zhý
říilý do nejvyšší míry, který i svou bibli měl
»ozdobenu« oplzlými obrázky, porteboval zajisté
důrazného napomenutí. Ale — ruka ruku myla.
Hus odkazoval Václavovi kontrolu nad církví,
činil panovníka správcem nad kněžskými statky;
Václav zase za odměnu nechal Husa řečniti dle
jeho libosti. Pod záštitou Husových nářků na
hierarchii královi milci pohodlné kláštery odírali.
Za to Hus v přílišné shorlivostie nepřestával tepati
ctnostného arcibiskupa Zbyňka, doktora Páleče,
Stanislava a jiné; zde si to vynahradil. Sami hu
sité Zbyňka pokládali po smrti za svatého a

Václavovu mrtvolu naopak potopí s nepěknýmipoznámkami o jeho pijáctví, Tedy tito sami
bezděčně dokázali, že Hus ve svém moralisování
užíval lokte dvojího. Ostatně — odpustíme mu
to; takých »opatrných« reformátorů jest v naší
vlasti nyní víc než dost. A proto raději, pane
Hykši, zvolejte rozumné: +»Tymrtvý nevstávej
a leže a neberte jméno Husovo nadarmo —,

Čas si to navlékl trochu chytřeji. V čísle
»Besed Času« navalil plno citatů Husovi lichotí
cích bez vlastní kritiky; citáty nepříznivé prostě
vynechal. To bychom mu konečně ještě promi
nuli. Leč omluvili se nedá, že k vůli zvelebení
Husa užil citátů některých, kterým jistě ani sám
nevěří, Prý Hus vykonal (dle Emile de Bonne
chose) v oboru náboženství a mravnosti to, co
později ve světě zevním, fysickém vykonal Ko
lu :bus, Leč skutečnou pravdou jest tolik, že již
v prvních bojích husitských vystrkovaly růžky
snaby hamižnéa že lidse rozhodně nestal mravněje
lm než jak byl před Husem. Sám Rokycana
vzpomínal, že za jeho mládí byla mravnost a
zbožnost daleko větší než po revoluci. Panstvo
s počátku činilo vášnivou sgiteci pro husitství;
vybánělo kněze konservativní i proti vůli lidu a
dosazovalo husitské.

Když ae pak Sigmund ke Kutné Hoře blížil,
skoro všichni husitští páni přešli z veliké ardaa
tosti do tábora jeho, jsouce ochotní bojovati proti
souvěrcům, Po vítězství Žižkovu ovšem zase dě
lali husity »rázné«,

Anebo snad v nelidském řádění a krvavých
exekucích táborských lze spatřovati skutečnou
zbožnost? Jestliže byl Hus odsouzen soudem
řádným, čioili Táboři nad knězi katolickými ža



Adolfo ek ne testo dobrý ob
"chod dvojctihodným pánům bonorovati. Vý.

borný přímo obchod udinil dpofonsor Masaříkse svou „lidovou“ stranou. Chytilna svou hu
sltskoa komedii pražského primatora dra. Srba,
oba rektory vysokého učení pražského a ještě
několik veličin. Ztráta, kterou utrpěl Masařík
obhajováním vraha Hilenera, jest touto love
ckou kořistí částečně hrazena. Kdyby ročně
aspoň čtyřikráte bylo lze slaviti Husa,mohl
by býtí Hilener Masaříkovi nadobro pardono
ván. Hojně vody nažene Hnosova oslavu též na
mlýn letos propadlých kandidátů radikálně
pokrokové strany. Na 15 místech ve východních
Čechách bude přednášeti 7 těchto slavných
mužů, které dosud národ nepostavil ke kýže

nómu žlabu poeláneck ch diet. Hue pomůže
ponlás kde
ičině a umošní jí zablýsknonti se opět pravýmzím vlastenectvím v záři hranice kostnické
škterá veličina přitlačí se velmi blízko k plá

polavé hraniční záři, protože jest známo, že
pod savícnem bývá nejvíce tma a útrpného
pláště tmy jest tak mnohým ctitelům Husovým
zapotřebí... Hus tedy mnohým a mnohým
pomohl a pomůže,proto se nelze diviti, že 6e
tito pánovéo Husa počínají báti, aby jim ho
klerikálové nepřebrali. Hlasy ze Siona, Čas,
Osvěta lidu, Samostatnost a všecky jiné listy
okřikovaly posleduí dobou zděšeně Obnova,
protože na Husovi uznala dobrým to, co také
dobrým bylo.

Ta to máme! Národu 80 stále hlásí, že
se Skarohlídáctví svého odsuzujeme „miláčka
národa“ a když chceme Hueův význam vylí
čiti v pravém světle, okřikují nás pánové ze
strachu, aby nepřišli o Husa, jak si ho dle
gvého kopyta vytvořili.

Neodsuzojemešmahem dějiného Husa,
nýbrž pouze jeho bladů, ale osoby jeho lita
jeme. Vlastenecký význam jeho uznáváme,
ale protestujeme proti tomu, aby každý
politický dobrodruh dělal si z Husa berana

pou katolické olrkvi. Dnes štvou 80 massyidové proti mateřské církvi, jako by byl Has
nevinně odsouzen a jakoby za středověké ná
silí měla býti dnešní clrkev poháněra k zod

povědnosti. Celé'to bnutí. busitské má podklaem politickou agitaci 8 povahou socialního
nebezpečí. Snadno jest lid rozeštvati k nená
visti a k nepředloženým činům, ale těžko jest
rozvášněný dav přivésti k rozvaze. Proto 8e
velmi obdivujeme té volnosti při pořádání
nočních průvodů a nezbedných výtržností střel
ným prachem, kdežto klidný průvod pokojných
katolických občanů ulicemi za bílého dne třeba
jenom k bohoslužbě vyžadaje kolkovaných žá
dostí. To jest ovšem starostí úřadů. Katolický

lobce i soudce zároveň Kněží konservativní mu
sili zhynouti často pro ten jediný »hříche, že
svému konservatismu zůstali věrni. Svým praž
ským sp. jencům trhali Táboři z přílišné horli
vosti úpravné vousy kleštěari a»sestrye trhaly
Pražkám se šatu všecky ozdoby. Ale — několik
dní na to se »sestry« i »bratří« spili až do one
mocnění. To byla podivná zbožnost. Anebo to
bychom měli zváti umravněním, jestliže samy
ssestry= v Lounech upálily sta měšťanek, svlékše
je před tím ze všeho? Na tyhle věci nesmíme
zapomínati. Čo teprve řício hanebných krutostech,
jež byly páchány na pokyn Jana Želivského;
žádný pokojnější Pražan nebyl svým živetem za
tyranie Želivského jist. V stopách Husových tedy
nešlo umravnéní ale serurovění, ač si ovoce svých
řečí Hus 'takto nepředstavoval.

Prý učení jeho (dle Hiiferdinga) se neneslo
k dogmatickým formulím. Proč tedy Hus spisoval
objemnédilo »deecclesia«? Pročse pouštěldodogma
tických hádek s učenými prežskými doktory? On,
pouhý bakalář bohosloví, mermomocí chtěl pora
ziti doktora Štěpána Pálče, Byl-li k tomu povolán,
úby luštil těžké otázky theologické (o milosti, ospra
vedlnění, předurčení) samostatně i proti názoru
učenců 'daleko sečtělejších? —| Než jíž končíme.

ekáme, že po horkých výlevech lásky k Husovi
budeme míti konečně nějskou církev husitskou
přec. Dřívě však se musí přesně na jisto postaviti,
zda všecka slova Husova jsou bernou mincí; pak
se musí ustanovili pevné základy věrouky i mra
vouky. Kdo však bude za nynější rozbársnosti so
ciální tím husitským papežem, jehož by všichni
ostatní »husités poslouchali? Jednota a autorita
rozhodně v církvi té vládnouti musí. A nebude-li
volen za hlavního rozsudího Masařík, bude zle,
velmi zle. Všecko se sbroutí; a moderní husité
budou do sebe sekat jazyky tak znamenité jako
staří husité do sebe bratrský sekali mečem a cepem.
Á německá oláska« k busitskémů národu ik Hu
sovi samému se ovšem — zvýší.

Dle našeho prostého soudu bude daleko líp,
až přijde do módy tichý genius, jakým byl Tomáš

títný a slavný Arnošt z Pardubic, který retor
moval horlivě — ale zcela jiným způsobem než

us. Tenkrát se spíše spojíme v jeden svorný šik,
V nynější přípravě na oslavu Husovu vidíme splše
prohloupení než prohloubení,

lid však nahlédne přece jednou, že Has slouží
za fangličku politickým dobrodrahům, aby
mohli ndati své daševní dary, 8 kterými by
se bez nátěru hasitského nesměli odvážiti oa
veřejnost. Katolický lid k tomu mínění přijíti
musí, bude-li čísti spisy a knihy, vydané ka
tolickými spisovateli o Husovi dle pramenů
bistorických a nebude-li se živiti stále literár
ními čkváry, psanými nepřátely katolického
náboženství. Dr. Lenz napsal již před 25 lety
objemnoa knibu o Husovi; tedy dříve nežli si
naň vzpoměli protestanté a realisté, proto ne
třeba nám pravdu hledati v kalném zdroji,
nýbrž ve své církvi.

Ristr Jeroným ©Husovýchbludech
Soudruh Haosův, mistr Jeroným píše z Kost
vice panu Lackovi z Kravař dne 12. září 1415
o učení Husově takto: „Slyším, že drabná býře
byla v Čechách i v Moravě pro smrt Hasovu,
jakoby byl křivě odsúzen a kvaltem upálen.
I já jsem myslil, že se mu křivda stala, ale

když jeú mi say byly ty kusy jeho (zavržených 30 článků) kaohledání, pro kteréžto byl
potopen. ohledav je velmi pilně a rozmítav
v rozumu i sem i tam ne 8 jedním mistrem,
úplně jsem to shlédl, že z těch kusů někteří
jeů kačířští, někteříbludnía jiní spóso
biví pohoršení a škodliví. Ale ješče
jsem vždy některak pochyboval, nejmaje za to,
že by jeho nebožčíka ti kusové byli, ale nadál
jsem 80, že by to byli úrobkové (zlomky) jeho
řečí a útoukové (zkomoleniny), kteří by smysl
změnili. I počaljsem státi pilně o vlastní knihy
jeho, i dalo mi k ohledání koncilium jeho
vlastní rokoa pravé. A tak s mistry písma av.
velebnými ty kusy, pro které jest upálen,
srovnal jsem a přirovnal ku knihám jeho vlastní
rukou psaným a nalezl jsem ty veškeré
kusy tak úplně a v těch smyslech
státi v knihách. Nemobůtřécijinak epra
vedlivě, než že nebožčíček mnohé kasy psal
bludné i škodlivé, a já, který jsem byl přítel
jeho i svými ústy obránce cti jeho na vše
strany, shledav toto, bludův těch nechci
obrancem býti, jakož jsem také dobro
volně vyznal přede vším sborem“ (Palacký,
Documenta 598). Mínění soudraha Husova o
učení jeho ovšem nezadrží polovzdělance a ne
vzdělance od papouškování diktauda Masaří
kova a Hajnova, ale takovou společnost amete
e povrchu jednou náležité vzdělání národa.AB

Politický přehled,
Redaktor t. I. měl v neděli v Praze na Žo

fině příležitost mluviti s mladočeským, zemským
a říšským poslancem p. drem, Brzorádem. Z roz
mluvy něco uvádíme:

Red. Co soudíte, pane doktore o očekávaném
kompromisu mezi staro a mladočechy?

Dr. Brs. Ačkoliv se již Staročeši značnou
měrou z politického kolbiště vzdálili, přec jsou
činiteli vážnými, s nimiž se musí počítat. Nynější
taktika poslanců mladočeských velice se podobá
taktice poslanců staročeských, tedy ta trhlina, která
je od sebe dělila se v hlavních místech překlenula,
Proč tedy by nemohla nestati. shoda úplná?
V těchto těžkých dobách jest nám potřebí slou
čení všech sil a všech státoprávních stran českých,
neboť jenom tím se činnost poslanců na říšské
radé usnadní.

R-d. Co zamýšlejí mladočeši v příštím zase
dání říšské rady činiti a jakou taktikou se říditi?
+ Dr. Bra. To 16 ještě určíti nedá. Často byl
vypracován důkladný program, nepříznivé okol
nosti jej zvrátily, Taktika se zařídí dle okolností,
s nimiž nutno počítati. Ač nynější náš poměr
k vládě značnou měrou k zlepšení politické situace
přispěl, což český národ zajisté bez rozdílu poli
tických stran jenom musí s povděkem vítati, přec
jest možno, že budou poslanci nuceni opét do
oposice vstoupiti, ovšem jen v tom případě, když
by se jednalo o náš neprospěch a když by nebylo
jiné cesty k obhájení našich práv.

Red. Co soudíte, pane poslanče, o způsobu
jednání národ. soc. poslanců na říšské radě a ve
veřejnosti vůbec?

Dr. Brs. Myslím, že brzy dojdou ku pře
avědčení, že ta jejich taktika neponese kýžených
výsledků, Najednou se vítězství docíliti nedá. Dnes
jest sice mnoho lidí, kteří se politikou obírají, ale
za to málo jest politiků vážných a prozíravých.
Ale když třeba mlsdý, nadaný člověk se ujme
politické práce a myslí, že vše to, co dlouho
letí pracovníci před ním učinili, postrádá úplné
ceny, když domnívá se býti mnohem chytřejším,
pak to obyčejně nebývá příznakem dobré politiky,
Jest potřebí práce, úsilovné práce, byť i výsledky
jen zvolna se jevily, A národní socialisté se jistě
o tom laké přesvědčí.

Ráznou politikou by se dalo ovšem v zbě
dovaných, zpuchřelých poměrech našeho parla
mentu co se otázek národních týče mnoho do
dilit, kdyby ale nebyla spousta otázek jiných, které
voličstvo svým poslancům klade a o vyřízení žádá,

Nedávný případ, když se jednalo o sestátnéní se
verozápadní dráhy nás o tom poučuje. Bylo v Če
chách mnoho lidí, kterým, jak se zdálo, se o to
více jednalo — než třeba o české státní právo!
Jsou-li tedy poslanci zahrnuti spoustou práce
drubu rozdílného, pak se nemůže veškerá činnost
pouze na jediný bod soustředit, Jen kdyby bylo
v Čechách tolik trpělivosti, aby se nechtělo od
poslanců vše najednou,

Red. Jaký jest asi program vlády pro příští
zasedání říšské rady?

Dr. Bre. Těžko určit; ale dá se očekávat,
že návštěva J, V, císaře v Praze značně přispěje
k tomu, aby vládlo jiné, příznivější smýšlení oproti
Čechům.
. Red. A což heslo »Pryč od Říma« — s nímž
1 mnozí čeští protestanté souhlasí?

Dr. Brs. Naše stanovisko vůči této všené
mecké sgitaci jest známo. Posl. Kramář to po
věděl jménem nás všech. Není ani nejmenší po=
chybnosti, že politický význam hnutí toho jest
rozhodné nám nepřátelský. Čeští protestanté bo
hužel viděli v Prusku svou záštitu a ochranu a

právo nad ními — podporovali js penězi — a
nyní jeví se ty následky. — Ale i ze stanoviska
čistě náboženského nutno bnutí to odsoudit. Proč
bráti lidu jeho víru, v které vyrostl, z které čerpal
sílu a útěchu i v dobách nejtrudnějších? Myslím,
že nemůže býti opravdového Čecha, který by hnutí
to schvaloval!

Red. A což pan professor Masaryk?
Dr. Bry. Jest to člověk inteligentní, ale svou

činností ukazuje se býti jakýma protestantským
agentem. On dobré věci neprospívá, spíše škodí,
byť se i domníval, že koná véc záslužnou. Také
jeho vliv na studentstvo universitní nenese ovoce
právě prospešné. Nedávná akce dotazníková o tom
každého myslícího člověka přesvědčí, To mladému
lidu neprospěje ani tak ku vzdělání, jako spíše
k znemravnění. Není to také potěšitelným zjevem,
že inteligentní dorost chce již dnes v mnohém
ohledu udávati tón celé veřejnosti, ač mu schází
mnoho životní zkušenosti, To sebevědomí, které
se mu vštěpuje spíše poměry České roztříští, než
uklidní.

Staří, zasloužilí pracovníci, kteří již dávno
věděli to, co intelligentní dorost — a jen život
ními zkušenostmi a stálým prohlubováním nových
myšlének nabyli jistých jasných názorů, nyní aby
snad kapitulovali před nezkušeným dorostem.

Jest sice dobře, když nové myšlénky vzni
kají, když se jeví čilost mezi studujícími a chuť
k práci národní, ale když meze se přestoupí a
pak se zapomíná na opravdovou, promýšlenou
práci, nýbrž jen v stálých roztržkách a ignorování
starších pracovníků se shledává pokrok, pak to
zajisté nikdo nemůže schvalovati. —

Další hovor pak se přešinul na věci méné
důležité,

a *
*

Ve sněmu královatví českého byl návrh brab.
Bonguonya, ohledně změny řádu volení do sněmu za
velkostatek přikázán 18tičlenné komisi. Proti návrhu
hlasovali všickni Němci, — Poněvadž sněm nemohl

dosud vyříditi zemský rozpočet, byl rozpočtovou ko
misí vypracován rozpočet provisorní, v kterémž také
stojí, aby zvýšené platy učitelské vyplácely se již od
prvního Července t. r. — V moravském zemském
sněmu podána zprávao zemskémrozpcětu. Řádný po
žadavek obnáší 17-8 milionů, řádné ubražení 21 mi
lionů koran. — Vyznamenání jenž za příčinoumocnářovy
návštěvy v Praze doporočila vláda, dopadla čistě po
Kórberovaku. Ze 168 osob poctěných bylo sice 101

chů a G7 Němců, ale ze 73 nejvyšších hodností a
řádů připadlo 30 na Uechy, 34 na Němce a 3 na kon
servativní velkostatkáře,

Soc. demokrat dr. Adler ve Vídni atal se zem
ským poslancem. Ze samé radosti uspořádali socialní
demokraté přátelský večírek — ku kterému byl i dr.
Adler pozván. On sice nepřišel — ale za to po půl
noci jim poslal pěť soudků kořalky! [nu, on zná své
lidit — V dolnorakouském sněmu dostali najednou
strach. A hrozný strach! — Vídeň ne sice ještě ne
zboří — ale jiné neštěatí, evěte žasni — přibývá tam
Čechů. A = toho Němcům bolí žaludek. A jak by ne;
takoví „Wenclové“, ještě by snad naposled chtěli
českou školu — u když by jich bylo v Rakousích
více než Němců, jak se to podobá, ještě by se raobli
opovážit říci, že Dolní Rakousy jsou zemí emíšenon.
A proto honem byl přijat návrh Koliskův, že ve všech
rakouských školách jest jedině něměsna řečí vyučo
vací. O vy patriotil Vy blaeatele „epravedlnosti“| —
Soc. demokr. poslanec. Sombat, ve francouzské seně
movně, který nejúsilovněji agitoval o zabrání jmění
kongregací jest majitelem dvou bordelů — a sám
žije s pěti ženami. — „Král, král, na dudy hrál“
mohl by si zazpívati arbský král Alexandr, Colá jeho
sláva podobá se dudám, ale hodně rozskřípaným.
Sice ještě hraje — ale těm posluchačům ne a ne te
to líbit — a proto dělají nové „noty“ ve způsobu
padělaných státních směnek a rerolačních letáků,
které pocelé zemi rozeaflají. —

a Černá Hoře byl letos poprvé uveřejněn roz

počet na rok 1902. Va! na vojsko obnáší celých30.000 zlat. Protože ČernáHora čítá pro čas války
37.000 mužů, připadá na muže vydání ročně jen 81
kr.; jest Černohorská armáda jistě zo všech nejlaci
nější. To by tak bylo něco pro naše pány, s těmi



alatými límci, 30.000 alatých, to jest třeba u nás
jenomgáše jednoho s nich. — Tareckýoultán jest
nemocen.Leší—a při tom,anadprozábavu,střílí
své sluhy. Podivný to aport — ovšem v Turecku
ne neobyčejný. Povídá se, že sultán má dva sbory
vyzvědačů, kteří jej o mošném spiknutí v říší spra
vují. Velitelé těchto sborů se na smrt nenávidí a jeden
drahého chce více předčít a nabýti u sultána obliby.
A poněvadě se jim k tomu nenaskýté příležitost, kojí

piklesami. Pomaluto k tak jako leckdeu násu těch „mocných". — fně jest na pobled klid, ale
nová bouře se připravuje zas. V Turkestanu ahro
mažďají se snova odbojné čety a připravují se k dal
šímu plenění. — Čínský dvůr se více do Pekingu ne
vrátí — e sídelním městem stane se Kaifong. Peking
byl městem sídelním od r. 1270. —

ABAK
Z činnosti katol. spolků.

Katel. jednota „Práce“ v Úáslaví
konala v sobotu, ve avátek sv. Petra a Pavla schůzi,
která, ač se právě v městě odbývala pouť, byla dosti
čětně navštívena. Pan redaktor Vobejda - Prosečský
pojednal zde o thematě: „Křesťanství s národnost.“
Poukázev na národy pobanské, zajímavým způsobem
nastinil vývin křesťanství, pravidle, kterými se u všech
národů řídilo s na blahodárné účinky, které lidstva
přineslo. Vysvětlil správný pojem slova „národnost“
a jak se má v pravém smyslu národnost pěstovat,
Muoba citáty z dějin dokázel, kterak křesťanství
avláště ajímalo se národů atiskovaných 8 jmenovitě ná
rod český v mnohém obledu mé ma co děkovati.
Vzhledem k nastávajícím slavnostem Hasovým zmínil
se také jsk my katolící na Husa pohlížíme a učinil
porovvání, co Hus dobrého a zase slóho pro národ
deský učinil, že tedy nemáme pražádné plíčivy jej
oslevovati, — Přednáška, která přes půl druhé ho
diny trvala vyslechnota byla © velikou pozorností a
řečník odměněn bouřlivým potleskem.

Z Mikulevie. Nový náš katolický spolek
„Dobročin“ ei pořídil skvostný prapor, jenž vnoděli
29. m. m. odpoledne byl slavnostně posvěven. Slav
nost vydařila se skvěle. © 2. hod. odpoledne vyšel
ze spolkové místnosti průvod čítající do tisíců. Ozdo=
bou a jádrem jeho byly katolické spolky: dámský a
mužský spolek z Pardubic, jednota katolická s Chru
dimě m z Heřmanova Městce, podpůrný spolek „Res
nel“ z Cbradimě, jež všocku melebnost průvodu svys
dovsly svými prapory, K nim se drušily slavné sbory
dobrovolných basičů z Medlešic a Blata, Dražkovic,
Ostřešen a Taněchod, Veden budbou Dřenickou ubí
ral se průvod Mikulovicemi hojně prapory vyzdobě
nými do chrámu Páně, kde vystoupil ne kazatelnu
místní kaplan dp. Josef Vaněček a v duchaplné, mi
strné řeči objasnil význam slavnosti a povinnosti členů
nového spolku. Potom posvěcen prapor od vedp. vi
káře Tomále Střebského a vykonáno zatloukání břebů,
při čemž překrásná hesla vyslovila matka praporu
velect. pl. Olga Tichá, choť majitele krahové cihelny
v Blatě a kmotry spanilomyslné slečny Pavla Spane
lová a Anna Vlasáková. Náslodovalo odevzdání pra
pora matkon praporu praporečníko panu V. Starému
a konečná úchvatná promlava vysdp. vikáře Btřeb
ského. Slarnost ukončena litaniemi a požehnáním nej
ovětější Svátostí, jež konal vsdp. vikář za assistence
místního kaplaus dp. J +. Vaněčka a zástapce jed
noty Rychmbarské P. J -. Elitzera a jednot Heřm.
Městecké a Chrudimské P, Al. Černíka a Jos: Šan
dery. Průvod pak se odebral do zahrady p. Šlrůčka,
kde byl koncert kapely Dřenické. Členové „Dobro“
činu“ radostí byli naplnění pro zdar slavností a vsdá
vají srdečný dík všem účastníkům a spolkům, ktoří
přítomností svou slavnost zvýšili, jmenovitě téš vadp.
vlkáří Střebskému jakož 1 matce e kmotrám praporu.
„Zeplat Pán Bůb.“

Přednáška © Husovi pořádájednotaka
tolických tovaryšů v Hradci Králové v pondělí dne 8.
července ve spolkové místnosti. Přednáší dp. Dr. Reyl.
Začátek v 8 hodinvečer, Vatup hostům volný.

Výlet ma Kumětickem horu pořádejí
pardubické katolické spolky v neděli odpoledne dne
14. července b. r. Žertovné výstupy a koncert hudby
rosické. Výklad historických památek bude podán.
Z Hradce vypraví se členové katolické tovaryšské
jednoty povozy k téde zábavě. Sedadlo na voze pro
obě cesty sa 30 kr. mutno zapraviti předem dopoledne
dne 38. července u p. Jakubského v Adalbertinu.

dopoledne. Za nepříznivého odloší se výlet na
21. července. Sejde-li vůbec s výletu, vrátí se složený
obnos ze sedadla zpět.

Zprávy místní a zkraje.
Ústřední Hatice školská ozanuje re

svém věstníku = tohoto měsíce všem svým příznivcům
že jest v současné době ve veliké tísni peněžní,nebol
sobodek vykázán jest číslem 47.891 K 68h. Stav

tentó mohl by zdárnoačinnost matiční za všecku
dobu dvaceti let úplně ochromiti a sničiti všecko
ovoce dlouholetého jejího úsilí. Příčinou neblabého
tohoto poměru jest, de Ústřední Matice škol. nucena
jest udrdovati stálo ještě va své režii také ony školy,

ré by za normálních poměrův dároo byly jiš pře
vzaty do správy veřejné. Že se tak neděje, způsobeno
jest nebývalými průtahy, jimiš znemožňuje se sřízení
škol veřejných i v takových místech, kde všem ná
konným požadavkům úplně jeat vybověno a kde tísní
ne sta českých dítek v přeplněných místnosech škol
ních. Ta nezbývá Matici ani jiného, než vésti i na

pe“ obrovský náklad na školy tyto a domáhati seovně, by tyto školy menšinové postavila na pevný
základ. Kdo zná a dovede oceniti význam Ú. V šk.,
nebude zajisté v této době vážné otáleti ae svým pří
spěvkom. Příležitost není daleká. V neděli dne 7. čer
vence pořádati budou místní odbory matiční v Hradci
Králové slavnost, kde může každý upřímný Čechpo
ložiti i malý dáreček na oltář vlasti a dokárati tak,
že ní jest vědom onoho nebezpečí, je nyní národu
hrozí. Doufámepovně,že slavnost tato stane to schůskou
všech vretev vlasteneckého obecenstva našeho, jež osvěd
čilo ve mnohých dobách vytrvalou svoji dobročinnost
a zajisté ani tentokráte neopustí svých ohrožených
menšin na roshraní národnostním, prvních to břehův,
jež slaví cestu vlnám moře cizího. Dejš Bůh, aby vy
svání toto nevyznělo na prázdnol

Z místního odbora Národní Jednoty
Severočeské pro Hradec Král. a okolí.
Opět byla vypravena jedna knihovna do území ohro
ženého. Stále všsk docházejí nové žádosti o knihovny
a přečtené Časopisy a takovéto žádosti, svědčící 0
zdravém hnutí osvětovém lida stíeněného, avi by ne
měly býti oslyšeny! Mnoho dávno přečtených knih
povalaje se v našich domácnostech v zásuvkách a
skříních, časopisy jiš druhý denso sohasují jako bez
cenná věc — a s obcí ohrožených stále ozývá se vo
lání po knize, po novinách. Výbor snašně prosí o da
rování knih ičasopisů, které buďteš laskavé posílány
buď předsedovi odboru panuM. Dr. Leop. Baťkovi
aneb jednateli J. E. Durchánkovi. Pan říditel Dr. F.

Boyl daroval 15 ovasků;peněšikých darů dostalo seodboru od těchto sl. spolk a korporací: Právovareční
měšťanstvo 10 K., Sokol 15 K., Záložna20 K, Spo
řitelna 20 K., Záložní úvěrní ústav 10 K., a Č. 0. B.
10 K. Všecky tyto dary kvitaje výbor s activým díkem,

Městská rada aoslava Husova. Vč.
BL—52 „Osvěty lidu“ čteme zuřivý článek jakéhosl
fanstike, adresovaný městské radě kralobradecké.
S besázdnou záští, jako perem + jedu namočeném
nepadá členy městské radý, že prý, světe žasni —

neuspali sa potřebné, vybídnouti zdejší obecenstvo,
aby osvětlilo své příbytky v dou Hasůr, To je ovšem
v očích vášnivého, hualtakého fanatika velikým sloči
nem. Kašdý, kdo střízlivě na věc poblíží by usnal,
de podobného vyzvání r tomto případě třeba není.
Kdo chce své příbytky osvětliti, nikdo mu v tom ne
brání — a kdo nechce — pak ani vysvání wěsteké
rady jej k tomu nepřinatí, neboť to není žádnou po
vinnoatí. — Městská rada prý má strach před resi
dencí a „Obnova“ ! Tvrzením tímto dopouští se Osvěta
hrubé Iši, protože dobře ví, že ani jediný městský
rada spojení e Obnovou neudržoje, kdešto s Osvětou
mnozí páni radové jsou duševně spříznění, rozumy

Necítíme proto povinnost městkou rada hájiti proti
justamentu ponličných husitů, ale myslíme si, že čle
nové mětské rady sdílejí as názoryhistorika českého,
dra. Pekaře, že stálé „„švanění“ o Husovi stává 60
v Čechách u vzdělaných lidí překonaným stanoviskem.
Polovzdělancům a blopcům bude Hus ještě dlouhá
léta skýtati příležitost ku „vlastenecké“ zásluze. —
V Hradci má Hae pomoci některým odstaveným ve
ličinám ku místům v obecním zastupitelství, proto
ta námaha s Husem s ten boj proti městské radě,
Kdo sleduješ politiku zhlamsných a sneasnaných ka
pacit, osvěť okno. Dáš sí aspoň vysvědčení zbabělosti
a dnes baby docházejí obdivu v Osvětě. Kdo jsi mn
em a nedbáš na komando sdejších nul, budeš se ří
diti městskou radou. Ostatně s tou přízní městské
rady ko katolické straně není to tak valné, neboťse jiš
o to starají vlívaplné osoby na městské sastapitelstvo,
Když své doby byl pořádán v Hradci katolický ajesd,
tu jeden pán „Osvětě“ příbnaný chodil od ak
domu a naléhal ne obyvatele, aby sňali prapory ze
avých domů. Jost to také avobodomyslnost? Dopiso
vatel „Osvěty lidu, vyhrošuje městské radě příštími
volbami. Těch přivršenců „Oevěty lida“ bylo vHradci
napočtem celkom 45! A před těmise máměsteké rada

pěco00 Sepíše ©vlastnostechkřečka.
Plakovní slavnost kozatibudezítrapěší

plak č. 42. v Hradci Králové. Dnes zavítal sem ze tím
účelensvóvoda s Guberlandů, který jest majitelem plnku.

Pedpera chudým. V Hradci Královéje
zvykem, še po pobřba zámožných lidí se rozdává al

chovají, že ul mesi seboa jiš ustanovojí co ten neb
omen mobl dáti neb již dal a pak v řadách ne posů
stalé dorážejí. Tak dělo se. po více dní po pohřba
vadp. kanovníka Šrátke. Když se rozhlásilo, še se
bade almažna na děkanství řozdávati, tedy mysleli,
še obdrží každý při nejmenším slstko. Sešlo se mnobo
Hdt chadých, mesi nimiž bylo dosti kořalečníků,
všelijských pradlen, poslahoraček 1 dětí, lidí mladých
kteří pracovat mohon a slmušny sni nepotřebojí, také

Hdé=venkovai Spitálnícipřišli.Neebalosepráce
s kdekdo běželna kdese rosdávalaal

mušns po 10 kr. A tu hned bylo veřejně or:„To jeme se vytrhli!" „To nám sa to stálo;“ „
stáček!? „No, propíjem tol“ „To se papíjem atd“
To bylo místo „Zaplat Pán Běhl“ A dádný zajisté
te 52 zopnulého ani nepomodlí. Jest sapotfebí, aby
podobnému neslešnému Jednání byl učiněn jedsou
konec, Kdo chce aneb může aimužna dáti, učiní lépe,
kdyš to dá spolku sr. Vincence aneb na obléb av.
Aotonins. F.nkolonáři spolků těch vyhledávají opravdu
staré, nemocné a k práci neschopné lidi a a'mašna
Jim rou dávají. Každá sobomentí almužna spolkům
prospěje aby mobly lidi opravda nešťastné podporovat.
Zajisté každému dárol bade modlitba nešťastníků dí
kem nejlepším.

Spolek hostinských v Hradel Krá
lové a okolí stel se podílníkem Národního doma v
Trutnově, našeš obdržel od družstra pro postavení
domu toho následující přípie:S radostí přijmuli jeme
ct. dopie Vás a vřelé díkysaletají k Vám za vlaste
nechou snahu nám věnovanou tím, de přistoupili Jate.
ku podniku našemu, veledůlešitému. Potvrsujeme s
díky srdečnými příjem obnosa 40 korun a zasíláme
Vám v přílozedotyčný podílní list. Kóš najdese více
následovníků u Vás a v okolí Vašem!

Dary na Adalbertinum. Vidp.srciděkan
Dr. J. Mrštík 90 K, vldp. farář Vašátko 20 K, vldp.
farář Sladomel 10 K, vldp. P. Cyril Kaňera O, 8.B.
60 K, dp. dachov. správce Jel 10 K. Tovaryleké
jednotě daroval vldp, arciděkan Dr. Mrštík 10 K. Za
plat Pán Bůh!

Barsa, spolek bohoslovců v Hradci Králové
oznamuje tímto všem bývalým členům, de stala se
činným členem Ustř. Matice Školskésakoupením 200
koranového diplomu.

K oslavě Husově. Pardobické„Neodrislé
listy“ píší: „Ctěné obecenstvo v podvečer velikého dne
Husova zajisté odvětil okna a ozdobí je traneparenty
z obrazů Husových. Krásné průsvitné obrazy mají na
skledě páni obchodníci s papírem.“ Tak vida, taková
lokálka vyboví trojíma účeli: Moderním „busitům“ ae
to bude velico líbit, obecenstvu se poskytne podívaná
— a co hlavního, papíroíkům se udělá reklama, aby
s Husa byl dobrý „kšeft.“ A to je to blarní. Pi
Insertní sgendě se to pana redaktorovi bodí. Kdyby
tak při katolických slavnostech si určovalo obyvatel
stvu čím mají osdobiti své příbytky, to by bned bylo
bromobití se strany těch jistých „svobodomysluíků.“

lemí vojenského pomníhu na
Václaficích, kdo také roku 1866 bývalý arcibiskup
Schonborn jako nadporučík bojoval, dálo se jak jiá
oznámeno, ve čtvrtek, dne 28. m. m. Mezi bostmí
nalézali se arcivévodové František Salvátor, a Jindřich
Ferdinand, generálové Relniscb, Pfidgel, K. z Kleuíků
Kobarg, Kunz, Rieger, Ewsansteín atd. Jakýci socia,
Huta, který se mezi četným obocenstvem nalézal a
výstředuě so Choval, byl zatčen. — V Náchodá
byly všechoy domy ozdobeny prapory v barvách Čes
kýcha cisařských. Jedině pohoršení vsbazoval velko
německý Černo-červeno-slatý prapor pana Linharts
ue Kramolně — a ignorování zemských barev v oby
dli pana Dra. Dvořákanadoměc. k. okresního sodu
a a pana Dra. Bauera,

Ještě lUdováschůze v Rekytně. —
rdoblcké „Neodvialé listy“ přinesly také zprávu
Hdoré schůzi v Rokytně, Velebily pana říd. něl.

tele P. který tam přednášel a uvedly část přednášky
v niš bylo obsaženo,fe pao řídící mlatil o klo

rikálním zpétečnictví, jesnitské tmě atd. Pen řídicí
požádalnásoopraru referáta souhlasného snění,
kterou jeme ochotně uveřejnili. Dle opravy té p. ří
dící ojegnitechsemlavils na klerikalismua,nozerážali
Edo mápayní pravdu? Pan řídící aneb „Neodvislé
lety ? .

„Hederní“ měltel ©Jakýci J. Portman
v „Osvětě lída“ zle se durdí, že učitel musí vósti
dozor nad dětmi při průvodech, v kostele atd.
Z článku, který aveřejňoje jasně vysvítá, šv by al
přál, aby učitel byl nesnabohom, který se nemodlí,
nechodí do kostela, dětem baní jejich náboženství
atd. Takový „moderní“ učitel by pek měl vyučovat

Dámský odbor červemého kříšo
vHradci Královépořádá—jak venám sděluje—

vpátek dno E července1901obl konosnév důstojnickém u ve bile) onducísaře
Františka Josefa. DIZ šátek o 5. hodině. — o

Z universitní extonse v Náchodě.
„Osvěta lide“ přináší v posledním čísle vyňalek
z přednášky prof. Masaříka v Náchodě. Ač theme
přednášky bylo čistě vědecké, přec pan Masařík dlo
své známé metkody zabašíl si na ten nenáriděný
„klerikaliemus.“ Mos! jiným také pravil: Oírkor musí
s smířit s vývojem věcí, ty nepředělá. Jostliže sta

Otostarásestát,Obezpečnoststarásednespo
Hole, o mooho jiných věcí, o něš pečovala kdyn cír
ker, stará se dnes státa jiné korporace,krátov:
úkoly náboženství jsou dnes jiné, než byly. K toma
podotýkáme: Čím by byl stát bes náboženství? Jaké
by byla výchova dětí ve škole, kdyby o dkoly se
starala výhradně třebas nevěrecká vláda? Zda možso
al představit pravou bespečnost mesi společností lid
akou bez náboženství? — Kaddý stát, který vyspěl
do jisté výše a získal si jméns státu kulturního a
apravedlivého, má za to děkovati jenom nábolenetví.
Zákony, policie nlo by nebyly platnými, kdyby člověk
přestal býti orládán jiným, mocným citem, který tla
mí jeho vášně, který jej vode k vyšším cílům a šle
chetnějším snahám, aby noshledával šivotní svůj cíl



v pouhém bmotařství. — Není lomu dáma, co polí
cla v Hercelosě místo aby udržovala bezpečnost u
ovědomité svůj úřad konala, přidala se k porstalcám.
Zdaš by se to mohlo státi, kdyby se byla řídila zá
sadamioírkre? — Divíme se opravám neproziravosti
(ansb ulomysinosti) pana profesora Masařika, který
nechce připastiti, še církev byle a jest hlavním slou
pom pokroka a vůbec všeho, co k prospěchu lidstva
Jest ntvořeno. .

Novým purkmistrem v Chrádimi
svolen byl v pondělí pan Dr. K. Havelka, klórý svou
chvalnou činností veřejnou všeobecnějest snám,

. de vlastně pořádá hnsfady. Stále
ce tvrdívé, še láska k Husovi lida českému jest vro

ač my tvrdíme, še tato agitace husitské jest
uměle pěstována chytrými agenty. Nedávno se

v upřímné chvilce podřekl (v čísle 180) a připlenieJeronymu, spolku protestantských akademiků,
zásluhu o husíady. „Boku 1899 sískal Jeronym vět
šine studentských spolků k pořádání velké akade
mické slavnosti Husovy, jež se vykonala sa velikého
účastenství veškerého studentstva i obecenstva praž
ského, Letos pořádána byla jiš po třetí. —Činnost
Jeronyma každým rokem se rozšiřuje a prohlabuje.
Tak letospodníké-širší a rozsáhlejší akci ne
ošivení vzpomínek reformačních v celém českém ná
rodě.“ Tedy přece odehraje se opět letos po třetí
fraška „Chytrý erangelík a hloupý katolík!“

Čas ma námluvách u Starečechů.
Masarykův Čas těžce nese, še Obnova nemá ve svém

programu chytání „primatorských lososů“ ku snižobývalého primatora Dra. Podlipného, proto všdy
ckynerndněsechová,kdykolivse dějezmínkav listě
našea o Dra. Podlipném a hledí toho vykořistiti, aby
staročeskou stranu popudil proti straně katolické.
V čísle 180, napsel Čas: „Pro Mladočechyje příznačné,
že jeden z jejich čelných lidí a vlastní představitel

rašského mladočešství může docházet obliby u nej
Kterikélnějšího českého lista, ba že může docela být
atavěn se vzor staročeskému — a Staročeši jako stra
na se přece dosud noevybaviliz vlivušlechticko kleri
kálního — nynějšímu starostovi.“ Důsledek si jiš
staročeská strana s rozkladů Časa" učiní. Vybaví
ae z vlíva šlechticko- klerikálního a vrhne se v nárně
straně Zidovsko-realistické. Kdo vysekal Hilenera
s takové záplavy „pověry,“ ten jiš národ k blahobytu
dovede!

Zápis mových žáků doL třídyobecníju
bilejní vyšší školy realné císaře a krále Františka Je.
esfa I. v Náchodě díti se bude v sobotu dne 13. a
v neděli dne 14. července £. r. Zapisovati se bude
v uvedené doy vědy od 8.—10. hod, dopoledne; hned
po zápisu konati se budou skoušky přijímací od 10.
—1!2. hod. písemné a o 2. bod. odpoledne ústní. Kat
dého dne po ústních zkouškách bude o přijetí žáka
definitivně rosbodnuto.

Z Nové Vsi u Chotěboře. Dne 20. čerma
konán v Nové Vul župní hasičský ajezd, Poboda při
vábila mnoho účastníků, kteří již ráno do místa aje
sdo zavítali, Hasičské spolky v župě zdražené zúčast
nily ve po většivě více méně četnějšími delegacemi,
které od jitra až do desíti hodin příjezd svůj třepe
tavými a jásajícími zvuky trubek od všech stran
oznamovaly. Na to v deret hodín konány slavné slušby
Boží, po nichž promluvil ke shromážděnému bas'čstvu
pan farář Vlček. — Pak konána valná schůze Zapní,
v míš rokoráno půl třetí hodiny a r níš svolení župní
feskcionáři, Odpoledne ode tří hodin byl koncert
v „kaštance,“ k němuž přišlo mnoho hostí z okolí,
sejména pak moocho hbonorace chotébořeké, Zároveň
dán podnět, aby brzo konána byla v Nové Vsi ná
rodní slavnost ve prospěch „Ústě Matite Školské.

Z Hradiště u Král Dvora. (Živelní
pohroma.) Po dloubém tropickémvedra rozpoutala
sa-v těehto dnech nad zdejším okolím mocná bonře,
provázená průtrží mračen, při čemě zdejší velice

pění obilní úroda na polích téměř úplně byle sniŠkoda tím spůsobená jest ohromná,
Krkavěl matika. Z Červ. Kostelcese nám

p: V měsíci červnu t. r. přišla návštěvou k panuvíku Traubovi, obchodníka kořalkon, příbuznájeho
sl; Žany Traubova s Uher, děvče asi 16Joté. Děvočka
v domě sloužící pozorujíc její sovnějšek myalila ai, že
je to mladá paní. Když asi týden sdržovala se „mladá

pal sama v pokojiprnike poschodí,odjela v nedne 35. června do Náchoda— prý k příbuzným.
- V pondělí však rámo dne 24. čorvma jel 60 svým po

voserm rolník p. Kabler do dvoru p. L. Traube, aby

ake te k dešti připravovalo— vyváželmo, kterou má na celý rok pronajatou. Jaké bylo
víak jeho sděšení, kdyš odkryv šampu nalesl v n
dítko novorozené, o něměsoudníkommise ji
přivolaná prohlásila, še přišlona uvět živě, Pek
však udašeno a před o day do žampy vahoseno
bylo. Ihned oznámil p. Kahler příšerný nálos avůj
místnímu starostovi p. A. Drtinovi a téš četnictro
bylo a věci zpravano. Poplašná zpráva nálezu v růs
ných kombinaních letěla městem a lid sám vi jiš če
přal jméno krkavčí matky. A vše bylo podpororáno
Ještě tím, še choť p.L. Traube—jenš téhož dne jsa
za obchodem nebyl doma — hned po nálezu sehnala

pos do Náchodajela — odkudprý al.Žany s pláve 2 hod. odpol. pryč do Uher odjížděla, Z před
běšného pátrání četnictrem savedeného so ví, že stará

pení Traubová m ae olchy (což předtímnikdy nečinila), že děv u Tranbů sloužící si my
alila, že návštěvou jest nějaké mladá paní. Ze soudní
kommise, jejíš členem byl Dr. Fischer, žid, mlaví
00: že shledána byla ma dítku zvláštní podoba či
dovaká, coš však pro odpor Dra. Fieobera do proto

kolu dáno piš nesmělo. Lid al, že rodinap. Traube několikrát byla v N č. Teď však je
ticho a po matce krkavčí pátrá se dále. Když vyše

thující prránové (v předběšném vyšetřování na obec.
úřadě)byl upozornění, aby sl. Žany dali telegrafickysatknouti a | 3 by se její novina ajistila — odtu
Hl, k tomu šo nemají prával!

Mravní svrhlost, Marie Borůvková,*3ti
letá manšelka Josefa Borůvky, domkáře s Čisté —
okres Novopacký — šla dne 1. t. m. do loss
sby tam nasbírala dříví. O půl jedenácté hodině do

(, ačkoliv vůkol lidé pracovali v poli, byla na
ena neznámými zlosyny v lese mosí Čístou a Vol

Borovnicí, poblíš městečka Pecky, kteří ji chtěli
anásilnit. Unikla jim, ale ne docela. Nedaleko losa
byla zachycena a při nadlidském se bránění, aby

akájile svou čest, zlosynové -na ni vypálili dvě rány
s revolveru tak, še klesla mrtva k zemi. Mladí pa
chatelé po vykonané vraždě unikli ke Král. Droru a
má ce sa to, še usilují prohnouti přes pruské branice.
Jak četnictvo s Pecky sjistilo, jmenují so prý Jindřich
Bleyl = Haidenlamu a Fr.Poder a KrůmlovavSasku.
Noo před zločinem přenocovali v hostinci paníCer
manové v Kulné a tam jména ová zapsali. Jeden s nich
je stár asi 90 roků, postavy velké a štíhlé a byl oble
Čen v tmavozelený oblek a černý klobouk. Druhý
s derebů byl také mlád, postavy prostřední, obličeje
kulatého a oděn byl tmavým kabátem a světlými kal
botami, kloboak na místě činu mu byl nepochybně
sražen zápasící ženou, Ničemové jsou Němci a pouze
jeden = nich mluví Jámeně česky. Celé okolí jmeno
vené krajiny šádá, aby každý, komu možno, podal
o nich správy orgánům bezpečnostním, aby potrestána
mohla býti znermravnělost a emělost snrovců, které
podlehla nevinnážena a vzorná mangelka.

Z Chleb u Nymburka. Dne 25. m. m.
byla ve zdejším chráma Páně křtem svatým do církve
přijste býv. israelitka sl. Anna Liebermanova, dcera

objemce dvora na Lipce u Nasavrk. Jest to v krátké
a „š třetí člen téže rodiny, který přijel víru katolickou.

Husnebyl upálen podle sákona církevního,
nýbrápodlestarého zákonastátního jiš adob
císaře Bedřicha II. zavedeného, jehož přece mikdo
nemůše nasvati přítelempapešů. V tomio mákond

l ma kacířství stanoven trest amrti upálením.

takéros přilehlostínásorův iskon ovátníchk církevním povašoval se náboženský ř
sa politickéhobuřiče. Ostalně i Jan Žiška dal
některé kněse upálii. Za našich časů jest na
srádcevlasti smrt oběšením,sa oměchbyla upá
lením. Církev pak neměla moci zákony stdiní mě
niší. Zdá-li se věku nynějšímu smrt Husova krw
tou, dlušno uvážiti, še stojíme 500 roků dále od
ní a jiné hledisko máme,neš tehdejší poměrybyly.
Dost možnáše sa 600roků po más i nynějšímo
derněsřísenéšalářestejněkrutými se budousdáti
budoucím,jaknámsmriupálením.

Různé zprávy,
Vspemímka. Jistý starý živnostník, rodák

Jihlavskýnám vypravuje: V šla bojipro náboženství katolickému vidím jenom prospěch didů. To
jeat zřejmé. Domácínaše různice a zvláště rozmíšky
náboženské vědycky sosílily jenom šidovatvo. — V Ji
hlavě v letech šedesátých nebylo ani jedinného žida.

Město se mohlo právem panývati městem katolickým.Býval tam sbor soukenických mistrů, který přes600
členů čítal a ten vlastně tvořil mocnou hradbu proti
čidům. Sbor tea kaňdon neděli a kašdý svátek s hud
bou chodíval do chrámu Páně a každého čtvrt roku
se šlo k ov. zpovědi. Mimo knih a časopisů zakupo
valy se i životní potřeby pro chudé dělníky, coš me
málo přispělo k vzájemné shodě a lásce mesi práce
dárci a dělníky. — Ale když se počalo proti nábo
denství katol. útočit a zvláště sbor sbožných mistrů
slehčovat nastaly roamíšky — s kterých kořistili šidá.
Sotva jeden židšy do můšte' dostal, jiš získal půdu
také jiným — a popěvadě okolnosti jim cestu do
města dovolily, v něk cika létech se zde značně vzmo
hli. A podívejme se ua Jiblavu dnes! Židé mají v ru
kou celý takřka obchod, šidé jeou majetníky největ
ších domů, židé mají německé školy — a katolický
lid, zvláště dělnictvo a maloživnostnictvo v područí
jejich živoří! Jest s dějin unámo, de národ český na
ové síle a majetku utrpěl válkami husitskými. Dnes
jiš války husitské síce v pravém slova anění nejsou,
ale busitatví, ovšem to „moderní“ pracuje k úpadku
českého lidu a k povznesení šidovatva dál. Pod plá
štíkem národním rozdmychují se vzpoury, pěstuje se
nenávist proti katolické církvi — a tím soustavně se
pracuje rukou v ruce s žídovstvoem. A jako neblské
boje husitské nepřinesly národu českému žádného po

nání, tak teké nynější „moderní“ husitství přispěje
jenom k seelabení jeho síly, jak mravní tek limotné.

Pravda a klame. Liberální listy českéna
nývají Husa svatým mučedníkem — sa to ale popí
rají světství av. Jana Nepomuckého, Jank Husa pro-,
hlásile sa „svatého“prašské anivorsita r. 1417
aby 6e zachovala husitským vášnivcům — ačkoliv
neměla ani tato nejmenšího práva a spůsobilost k to
mu kdežto sv. Jan Nepomucký za avětoe prohlášen
ofrkví katolickou po dlouhýchúvahách,nestran
ném bádání a na základě zázraku a jazykem světce,
coš ani nevěrečtí učenci nemohli popřít — Anna
Gelslova v Nár, Listech nazvala Huss „nejsvětějším“
mužempo Kristu, protože prý byl oprávcem ja

syka apod důvodk tomuneuvádí!Nuže,dle toho kašdý, kdo mlavnici českou opraví, sasltho
val by ai mázsevnejméně „svatý.“ —- Dobu válek hu
sitských nasývají naši moderní „husité“velobnou,
snad proto,že dobu tu volebila cisina, která nejvíce
s bojů husitských poaději kořistila, neboť husité při
vedli národ na pokraj úpadku. Anebo byly velebnými
okamšiky, když náčelník husitů Jan Žiška pálil mě
sta a brady, kdyš nelitoval ani fivotů vdov a dítek,
aby své hrdinství ukózal. Tak ku př. v Berouně ká
sal Žiško české obyvatelstvo pobíti a 37 katol. kněší,
kteří se tam utekli, upáliti. — V Cbomatově byly

ZE Ba“ opolečně©jedků katěvpěleuy. "Tobylo— a . v o u . To bylo

tedy také velebné“ p? ' 7

Vítězství kapitálu. Kdo jede dráhou
u Nymbarka do Prahy, zajisté sí všímne v Lisé n. L.
dvou budov; na mírném návrší stojí šedý, opelíchaný
zámeček staré šlechtické rodiny Rohanů — a o mdoo

Iaitebergra. Stojí tu jeko poměnk,kterf Blisénbergra. :
„Vláda didovatva“ 1 ' P > kerý

Také „peslamee“. Posledníčíslo„Mor.Ob
zoru“ přináší o p. posl. Paviicovi s Hrossové Lbot
u Slrážnice hrozné věci. Píše se tu o nesprávnostech
při vybírání daní, a mativost: p.poslance — skrátka
věci k nouvěření. Že mistr Úprka se chtěl s Hrosnové

Lhoty odetěhovati, jelikoš za atarostování p. Pavlice
nebyl dívotem svým jist, jeznámo. Uvořejňujeme jendopis jmenovaného poslance p. Úprkovizaslaný: „Pan
Josef Úprka maleř v Hrove. Lhotě Pane Úprko jak
budete pořat tak tu naša obec špinit tak vam ten
vaš barsk aj s vama doluítu vihodime vi se dělato
vadělany velice ale ste hlnpi naduty oblap a veliki
osel“. — Vzor poslance a starosty — zajisté!

„aa“ v tísmi. Dr. Veselýz Benošovaro
sesýlá obružník ve prospěch „Česu.“ Potřebujou se
peníte — a těch sde není. Okamžitě jen 24.000 K.
později snad víc, V okružníku atojí, že prof. Masa
ryk a dr, Herben žádného jmění nomají, jinak by byl
„Use“ ;'ž zabezpečen| Proto nyní honem, kdo cítíš
s Masarykem, Hilenerom a židy vůbec konej svou
povinnost a zašli příspěvek na „Čas“ Dáš-li hodně,
synové Jsraele tě obdaří diplonem neb alespoň „po
chvalným uznáním.“ V okražníku dále stojí, že znalel
poměrů o budouonosti „Časn“ pochybovati nemobou.
— Věříme, sle jen tehdy, dokud židé budou od.údět
svě příspěvky, a uanadní tak „Času“ další existencí.
Ale mnozí vážní pozorovatelé tvrdí, že od odsouzení

Hilsnora Čas“ jest méně od židů podporován a
kdyby s0 chtěl bea židů udršeti, že by to bylo věcí
nemožnosti. — Doufáme, že se mezi katolíky ualezne
málo těch, kteří by na potopa svého náboženství
pouporovali list, který celým svým programem smě
řejek tomu, aby kořeny náboženství katolického byly
podvráceny,

Tajmý výmes. Ministerstro vyočováníobno
vilo opět loňský tajný výnos, kterým se nařizuje, aby
šáci venkovakých ústavů nebyli přijímání do středních
škol pražských.

© agrármieích českých edražených kol
posl. Kubra a Hrubého bylo těchto dnů psáno 1 v ci
zosemských časopisech. A ta mezi jiným čteme:
eJednotlivé proti sobě atojící strany mají se zajiaté
ctít a bojovat sa své přesvědčení důvody věcnými,
eršak největší vadou protivné strany je, žo když
přijdou mezi rolnictro, neřeknou mu pravdu, proná
dejí jen bombastické fráse, aby strhli rolnictro na
sebe, když se však mají svému protivníka tváří v tvář
postavit — mlčí“

Četnické piklhanbny. Pro nejbliššídobu

chystají se změny ve výsbroji tnictva a ©ní majínenápadně smizeti i nedávno zavedené piklhanbny,
protože se neoevěděují. Každá stála 14 korun.

Jem vysoke! Jsou některé denní listy, (s
zvláště na Prahu bychom mohli poukázat) které po
vašují každý menší list vůbec a krajinský zvlášť,
byť i tendenčně s ním byl spřízněn, sa věc úplně no
patrnou. Jen a vysoka se na něho pohlíží, | články
v něm obsažené se bagatelieují — ač často 'ten
menší list má daleko větší cemu m prolid snadnější
význam než leckterý ten denník, Kdya ti páni re
daktoři (a u denního listu je jich obyčejně k tomu
dost) napíšou za den několik sloupečků, myslí že to

jest již práce, které se žádná jé nevyrovná. Alestává ne, še často vezmou také ten krejinský list,
když potřebují látky — a již se to vesele z něho
vystřihuje — aby pak čtenáři denníku měli „pů
vodní“ správy. Že ovšem necitují pramen, netřeba
zvláště podotýkati. Kdepak, slavná redakce denníka,
by se pochlubila de vystřihojei s toho „krajin
ského plátka“. To by škodilo na popularitě. Jsou
sice některé výjimky, ale těch je málo. Sledujeme-lí
denní listy třeba pražské, tu vidíme, če lokálky pro
běhnon skoro v stejném znění všemi denními listy.
Kdo čte tři neb čtyři denníky, má to potěšení třeba
jednu nepatrnou ©bezvýsnamnou | zprávičku —čfati
v kaddém z nich. — Tak se to má i s politickými
správami. Samostatných, úplně svých myšlének, shle
dáme u leckterého menšího neb krajinského listu
často více, neš v redakcích leckterých těch denníků.

Ale to nevadí, těm jistým pánůn, aby v předníředěneměli na zřeteli pravidlo: Jen hodně vysokol

Dva rozsmdky. Cikán Karel Kloc,bespo
čtukráte pro krádežea loupeže trestaný, který nedávno
také v Hradci vězněn byl, stál těchto dnů před po
rotou pražskou — aby se zodpovídal ze zločinu vrašdy,
které se na svém soudrahovi dopastil. Ač byla vina
dokázána, odsouzen byl na tři roky do žaláře.

— vOpavě porotou odsouzeno bylo 15 leté hladovéděvče, JŠ.Engliechová pro sločin „loupeše“, totiž, že
hlademjsouc puzenauloupila několik buchot
malému děvčeti, na dobu tří roků do šaláře.
Císař však trest ten zmírnil na dobu tří měsíců
načeš dívka bude dána do polepšovny. — Jak různě
00 soudí l

K charakteristice dra. Jana Helda
(n tenlleton v posledním čísle „Obnovy“.) roe třebechovického Čteme ve opise dra. Václava
Řesníčka „Český duch v XIX. století“ ma strános 10.
a 11. následovní zajímavou episodku: „Při příležitosti

své návštěvy Prabyfs ukončení francouzských válekosa? František prohlížel si m navštívil také různé vo
řejné a bamání úetevy. A tu přišel do nemocnice mi

losrdných bratří,di tehdy spravoval a borlivý Čech dr. Held,rodák s Třebechovic n Hradce

Králové. NOT císaře nemocnicí tou provázel, došlitaké na oddělení pro choromyslné, ješ bylo přeplněno.
Císař František byl tím nanejvýš překvapen a tásal
dra. Helda, 00 toho příčinou, že je v Praze tolik
blásnů? Dr. Held neváhal císaři dlepravdy k jeho
otázce odpovědětí: „Vaše Veličenstvo, toho příčinou
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jest finanční patentz roku jedenáctého“, řekl. Císať
vysvětleníto bos posnámky vyslechl a provásející ho
ministr Mettrnich v odměnu 2a ně podržel v kapse pro
dra. Helda připravené vysoké vysnamenání a zůstal
jeho upřímné pravdominvnosti také pro příště pamě
tlivým, de na vysoce zasloužilého lókařo a lidumila

toho nebylo ze strany vlády nikdy vícenějským zesloužilým uznáním pamatováno.“
: „švobodomysinost“. | „Srobodomyslné“

listy — at již náležejí té neb oné frakci, avykly si
jiš psáti jméno Bůh ©malým b. — Chtějí pončovat
lid Onáboženatvía nemají ani tolik úcty, kdy jméno
Tvůrce světa psalý s velkým B. — V Prostějově vy
chází „národohospodářeký“ list „Hlasy z Hané“. Do
kod byly řízeny panem Horákem, byl to list opravdu
párodohospodářeký — sle nyní, kdy se redakce ujal
jakýsi Drobný — pěstují to „národohoapodářetví“ —
bojem proti náboženství. A aby daly svému besnábo
ženskému cítění průchod, píši, jak vjednom z posledních
čísel v lokálce „Snášenlivost křesťanská“ čteme, jméno
Kristus a malým k. — Nejen že jost to hrubá ne
pávist ku Krista — ale odporaoje to i všem pra
vidlům českého pravopisu. — Tak ne tedy pěstuje ta
„Svobodomyslnost“.

Následujte jich. V Přívozen Mor.Ostravy
vedali se místa čtyři učitelové na něm. škole přeplněné
českými dětmi; učitelové neumějí česky a výsledek
jejich úmorné práce školní nebyl žádný. To jim
učitelování tak znechatilo, še vetoupili do služeb
severní dráhy. Kdyby tak mužně jednal každý ně
mecký učitel v Čechách, na Moravě, ve Slezsku,
Rakousích, snad by okresní i zemětí dozorcové školní,
ba i samo ministerevto vynčování počali konečně
uvažovati, zda přece jen není správnou zásada českých
paedegogů: „České dítě patří do české školy“, a no
činili by překážek těm, kdo tuto zásada šíří.

Jenom kritika. Po odjezducísařez Čech
přinášejí mnohé noviny různé posudky o cestě té. ——
Jvou lidé, kteří jako ve všem shledávají něco Špat
ného tak i návštěva císařovou si vyevětlojí v barvách
černých. My již jsme projevili svůj úsudek co 80

netřeba, Ale u nás jsou lídé, kteří deset, dvacet let
píšou do novin, ale za celou tu debu o nikom nena
psali ještě něco chvalného. Pro ně každý vzdělaný
člověk je hlupák a zrádce národa, každý policajt zlo
děj a vrah, každý soudce prodejný čeledín, Jsou to
lidé, kteří sami jsou otrávení a celý svět otravují,
lidé, kteří neuznávají jiného pořádin na světě, než
takového, jaký panoje v zalehlých hospůdkách, v ka
várničkách kam třeba oni denně zapadají. Stakovými
lidmi je těžko ae přít;

- Nejvýnosnějším domem v Praze jest
Hlávkův, (ve Vodičkově ulici) nesoucí roční činže
106.000 koran, což jest skoro 300 K denně,

Otec a mamžel. Podivná adálost stala so
v Merann v Tyrolsku. Tamnější měšťan Eoglbert
Baner v minolých dnech zemřel a ve evé závěti své
mladé ženě, která jest o dvacet let -mladší než ou,
sděluje — že on jest vlastně jejím otcem — — —!
Když byl mlád udržoval poměr a jednou pradlenou
— a poměr ten nezůstal bez následků. Zrazenou
ženu tu pak opustil — a va dítko, která se narodilo
ponze nějakým větším obnosem přispěl. Po 17 letech

„teprv se nasytil mládenectví — a oženil 8e —
s vlastní dcerou, jejíž matka již před tím zemřela. Z to
hoto.manželstvívzešlo pět dětí. M

*Co má každý rolník vědět. Má-lirol
ník účelně říditi statek svůj a těžiti přiměřeně, třeba
mů věděti všechno, vož podmiňuje zdar všech odvětví
zemědělství. Kromě jiných vědomostí má v první řadě
věděti: Co má a co mu po zapravení všech povinno
stí zbývá. Mnoho-li denně, týdně, měsíčně, ročně tráí
a příjem-li převyšuje vydání. Jak ei počínati, aby
hospodářetví bylo řádně nspořádáno a řízeno. Proč
jiní stavové postapují v otázkách stavovských jed
notně a proč rolníci tak nečiní. Proč klosá selský
stav, které příčiny způeobojí klesání cen výrobků ze.
mědělekých. Jak mohoo svépom-cí rolníci se povzné
sti bez drahé pomoci jiných. Kterak se chrání před
vysaáváním nekřesťanských advokátů a lichvářů, Jak
lze dluhy sjednotit a úrokování enížit, a tím břemeno
dluhů zmenšita kterak dluhů vůbec zbaviti ss může,
Kolik v domácnosti se spotřebuje a které opravy jsou
nutné. Jaká nová odvětví lze zavádět k zvýšení příj
mů a která vedlejší zaměstnání jsou prospěšná. Čím
a jak lze zvýšiti cenu plodin. Kterak nejlaciněji opa
tří si různé potřeby nejlepší jakosti. Co může od
vlády žádati v době pobrom živelních. Co se děje vo
sborech zákonodárných a co činí poslanci, jež tam

« vyslal. Které změny platných zákonů jeou potřebné.
Obsah nejdůležitějších zákonů k zemědělství se vzta

mýeh odvádí dobrovolně. Jak si pořídí nejlaciněji a
nejtrvanlivěji nutné stavby hospodářské. Jaké věno
dětem a výminek. sobé smí požadovati, aniž by tím
nástupce byl uveden na misinu. Jaký význam selský
stav má ve státě a jak ho uplatní. Čím lze zvýšit
vážnost stavu a -má-li každý patřičné sebevědomí bez
chorobné selské pýchy. Vychovány-li dívky selské za
rozšafné hospodyně, anebo za polovzdělané městské
slečinky. Jak synům opatří nezbytné vzdělání a zna
lost všech výkonů v hospodářství potřebných. Které
jsou příčiny, že je čeleď nedostatečná, neapolehlivá a
příliš drahá, Jak sestaví rozpočty, účty a podání bez
drahé pomoci jiných. Kterak a kde obhájí ohrožená
práva. Co prospěje více: nevěsta bohatá anebo chu
dobnější žena ctnosté a rozumně vzdělaná, řádná ho

" spodyně, anebo vzácná dáma a konečně: hodí-li se
na statek z dítek nejhloupější anebo hlava nejbystřejší.
Toto všechno má rolník věděti a uměti a pak může
říci, še je sedlákem vzdělaným, uvědomělým a po
kročilým.

(Zasláno.)
Stavba nového chrámu v Náchodě

Spolku pro vystavění nového chrámu Páně av. Va
eřince v Náchodě v době od 80. května do 14. června
1901 věnovali: 100 K vletp. Bedřich Procházka, ře

ditel jabil. reálky císaře a králé Františka Josefa I.
v Náchodě, 37 K 50 h z kostelní pokladny, 20 K zá
pisného a 70 h klíčného; po 10 K; pan JUDr. Marián
Dvořák, c. k. adjunkt v Kadani, paní Anna Drejschu
hová, vdova po c. k. voj. účetním officiálu v Náchodě
a pí. Josefa Borůvková v Kramolně, 4 K pan JUDr.
Václav Řezníček = chotí, spisovatel v Prase, 8 K nej
menovaný a po 2 K pan Josef Glugar ve Vysokově a
p. Al. Vintera, c. k. s. official v Semilech. Veškerým
šlechetným dárcům vyslovují se nejvřelejší díky. Při
valné bromadě tohoto apolka due v. června 1901 byli
na místě $ pana děkana P. Jeana Němečka a na místě
odešlého pana P. Josefa Stejskala do výboru zvoleni:
Vdp. P. František Pecka, děkan v Náchodě a dp. P.
Josef Vojtěch, kaplan v Náchodě. Za revisory účtu
zvolení byli p. František Moc, řidící učitel a p. An
tonin Tichý, majitel domu v Náchodě. Dle poslední
zprávy jeví se jmění spolku dnem 9. června 1991
úhrnem pr. 440704 K 04 h kterášto suma ovšem ka
stavbě nikterak nevystačuje, pročeš se žádá snažnů,

aby k tomato šlechetnému účeli úsilovnějí se přispívalo.

(Zasláno).
Zemřel nedávne v naší diecési chodičký kněz—

farář. Jméno jeho ze šetrnosti nechci stavěti na vo
řejnost; kdo by si přál bližší informace, nechť obrátí
se na redakci t. |. Když byl na mizerné fafe, dokud
byl zdráv, jakž takž vyšel. Ale poslední dva roky chu
ravěl. Mimo běžné vydání přistoupilo vydání na lé
kaře, lékárns, výpomoc v duchovní sprévě, Ký div,
že nemohl vyjíti, že ku konci života neměl na nej
úutnější a trpěl citelný m nedostatkem! ©Zemřel jako
žebrák, ba hůře nežli žebrák, nebo zůstaly po něm
povinnosti, kterým dostati nemohl. Máme my kněší
utěšené hmotné postavení, zvláště v době neštěstí!
A pak se nám joště závidí! Kněz ten několik dní před
emrtí — chodák již sláb a celý oteklý — dovlekl se
ještě z postele ke atolu s napsal třesoncí se rukou
list tohoto znění: „P. T. duchovenstvo diecáse Králo
vé Hradecké! Umíraje v pravém smyslu slova bez
jmění a zanechávaje povinnosti nemohu než na Vaše
milosrdenství se obrátiti. Život jsem věra nevedl
ekvostný“. Jak mu asi musilo býti? — A máme teu
hlas ubohého umírajícího oslyšeti, máme my kněží
připustiti, aby po strastiplném životě ani v hrobě ne
měl pokoje, aby hýbáno bylo jeho popelem, aby kinnto
bylo jeho památcel? Drazí p. t. páni bratří! Neoslyšte
poslední prosbu umírajícího chndičkého spolubratra,
nedopusťte, aby známá obětavost duchovanstva byla
zklamána! Proto prosím, a pro Boha prosím: „Račiš
komu je možno, aspoň něčím přispěti!l“ — Okolní du
chovenstvo uspořádalo sbírka a bylo věru obětavým,
ale to nedostačuje. Příspěvky boďtež dobrotivě zasý
lány administrací „Obnovy“, kdež budou i kvitovány.
Nechť na poukázkách jest účel zaslaného obnosu
označen, aby se předešlo možnéma omyslu, že by
obnos ten mohl býti připsán k dobru zacýlatele jako

předplatné. — Kněz — odchovanec a přítelzemřelého.

(Zasláno.)

u Borohbrádka od 14. do 22, června t. r. V. Berborka,
prof. v Kroměříži 10 K, J. M. z Mladějova 2 K, obě.
zál. v Úpici 10 K, obě. zál. v Ústí n. Orl. 20 K, V.
Nosek, strojník z Plas, 1 K, V. Bruno Praha 2 K, J.
Klíma Plzeň 10 K, J. Tesovič Praha 3 dětské obleky,
děkan. úř. v Ústí n. Orl. 6 K, obec Police 10 X, Fr.
Vaníček, horník z Rapic 3 K 60 b, J. Jureček v Jedli
4 K, J. Maršálek, soustraž z Choltic 2 K, Kubín, pošt.
ofic. Král. Vinohrady 8 K, obec Dobrovice 10 K, J.
Potoček z Vídně 10 K, malostranská záložna v Praze

11 K 36h, P. Jos. Čapek, evang. farář z Třebechovic
4 K, V. Hák z Plotiště 5 K, Ant. Láznovský z Pcher,
děl. čís. 8. 11 K, obě. sálošna v Lysé n Lab. 10 K,
v Červ. Kostelci 10 K, v Hrochově Týnci 20 K, měst.
úřad v Lnži 10 K, v Ústí n. Orl: 10 K, městská ráda
Brandýse n. Orl. 5 K, N. N. 183 v Příbramí 4 K, P.
AL. Štěpina Loukor a Holešova 2 K, Doudlebská ra
finerie eakru K. Stammra 20 K, kostelní sbírka r Tý
pišti n. Orl. 30 K, okresní výbor v Úpici 10 K, rol
nická záložna v Třebechovicích 60 K, kostelní sbírka
v Cblenech a dar epol. sv. Vincence 28 K, P. J. Rej
zek, děkan v Nymburce 8 K, J. Chalupa, okres. zvě
rolékař v Kostelci n. O. 6 K, okre«. výbor v Karlíně
60 K, obec Polička 20 K, A. M. Ledeč, !kalcorna v
Rychnově 10 K, kostelní sbírka v Borobrádku 14K
68 h, P. Ant. Svatoš z Červ, Kostelci 4 K, obec Ca
stolovice 20 K, P. A. Skokon, děkan ze Zásmuk 4 K,
J. Jiříkovec Plzeň 4 K, obec Trhové Kamenice 10 K,
V. Bartoň Buřany 2 K, Torárna v Liebštadté 110 m.
látky na košile, kostelní sbírka v. Rychnově 36 K 60

u Kolína 10 K, obec Sebranice 11 K 40 h, město Cho
těboť 10 K, město Kladno 20 K, obec Běloves 8 K,
Spol. továrna na cukr v Dol. Cetně 10 K, ob. záložna
v Karlíně 50 K, úhrnem 667 K 83 h. Za milodary
vřelé díky jménem ubobých pohořelých vzdává pode
psaný. Kéž milosrdenství toto vzbudí ještě hojných
následovníků ku šetření bídy a nouze 34 rodin o 137
členech. Další milodary přijímá Josef Škop, starosta
ve Žďáru u Borohrádka. —

"Tnžní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 28. června 1901. 1 bl,

přenice K 13-20—13-80 žito K 1180-1280, ječmena
K 8'60—900 ovesK 690—8-00,proso K 10:00—00-00
gikve K 14-70—16590, hrachu K 17-00—19"50, jáhly K
19000 krup K 16-50—24-00, bramborů K 220—3280,
jetelového semínka červeného K 00:00—00'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00 (0—00*00, méku K 81:00
olejky K 00:00—00:00, Iněného semene K 31:00—00:00
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenió. otrab K 110'.
1 kg. másla K 2-20—2-60, 1 bg. sádla vopřového K
1*44—1*60, tvarohu k 0:98—0'33, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 16'00—0:00, jeden hekt. oibnle K 940
jedna kopa drobné zeleniny K 060-120,

Letá rna rodakoe.Dp. R. Skola trpělivosti! Podobných dopisů
dostal jsem jiš snačnýpočetn divím60,Prjnv
iš tak známo. Nenamáhejte se; usnárám plně veli
ost Vaši oběti, byť bych jí sni nemohl použíti. Není

třeba; dlouho to snad bude trvatí, neš pravda přijde
ven, — ale stane se to přec. Proto pravím: „Skola
trpělivosti |“

Něm. Brod. Během času něco uveřejníme. Nyní
nemožno!

Dol. Krapá. Pro nával látky bylo všdy odlo
eno. Račte odpustit!

Třebechovice. Došlo pozdě.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskorého

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

vpondělí, dno8. července 1901, ©2. bod.odpol..
v diecásmím spolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tří

da č. 300 I. v Hradci Králové.

Dr,František Reyl, Dr.Jam Soukup,
jednate!. předseda.

(Zasléno.)

Muži práce! Křesťané! Čechové!

Katol. jednoty Podkrkonošské
pořádejí

v neděli dne 14. července 1001 wmístnostech
hotelu „Slavie“

OB“ první krajinský"ji

sjezd křesťansko-sociální
w Semilech.

Pořad slavnosti:

Dopoječnej1. Od půl 8. hod.do půl 9. hod. uvítání spolků a

hostů)2, O 10. hod. seřadění se epolků v hotelu „Slavie“
a manifestační průvod e hudbou do chrámu Páně.

8. O půl 11. hud. slavnostní kázání a zpívaná mělo
avatá.

4, Průvod z kostela do spolkových místností.
Odpoledne:

5. O z. hod. zahájení sjezdu.
Řeči:

s) Mistr Jan Has a jeho oslavovatelé, promluví
br. V. Koleš z Prahy.

b) Řeč sl. učitelky Augosty Rozsypalové.
e) O naši organisaci, promluví br, J. Hovádek,.

redaktor „Lidového Lieta“.
d) Národohospodářská situace, promlaví br. Váci.

Myslivec.
6. Pozdravy, trlegramy a dopisy.
7. Zakončení sjezdu.

večírek při stolech.. 8. Přátelský zábavný m
Poz vé ka: Členové a členkyjednot katoli

okých a spolkůkře-ťansko-sociálníchmají vetup vol
ný; hosté věsk nechť vykáží so legitimací.

Za výbor ejezdový:

Josef Filler,
kaplan v Semilech.

.Pro chudokrevnost, rheumatismus,
dnu, bledničku, lechyas, ekrophulosu,
nemoci ženské aid.

výtečně osvědčené, moderně zařízené, slatinné

© LÁZNĚVELICHOVKY©
u Jaroměře,

úázněelektrické, jodové, jehličnaté
Skok Massage 22AE09 ho Fisonfldroňakého

lékaře MUDra.4. Peluňky pro nemoci nervové
a míšní.

Půvabnákrajina, suchá poloha, rozsáblé
lesy, moderní pobodlí, mírné ceny, výtečná re
staurace a stanice poštovní i tele .

VzdálenostodnádražíJosefov-Jaroměř

p hodiny, vozy ne nádraží, spojení 8 Prahon
Řiditelství lázní Velichovky.

ství lateránského pracují na zkázu nedílného
království českého. Četné dokladya citáty dv
dávají práci nemalé ceny. Spisek tento hodí:
se výborně pro smíšené osady 8 pro katolické
spolky.



Výrobky dokonalé.
Ludvík Knepr

v Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.
vedle sálošny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Záclony. Opony (draperie). Žiněnky.

WUde. 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.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jab. výstavě v Prase:

čestný pom 1891. Nevyšší vyznamenání na školské©chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vysu.
za vystavené varhany na Národop. českosloranské výst
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bolbarské výstavě r Plovdivě: zlatá

vetátní medaile 1892. Jaror krajinské výstavy v Kutné
„Hoře r. 1900. Přísešní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

O.k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
dana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
velkeřýchzanejlepší

i varhany uznanýchsonstavco
M uejdůkladnějí a v cenách nejmírněj

ších a opravy a přestavb
varhan prorede za nejmírnější

jE dodmínek, čechi všech soustav pro
4 harmonia kostely,školy a

—A salony v nejlepším provédení a pů
. tiletou zárukou a za ceny mírné.

taképraváamerická harmonla (Gottage
Organe) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Oenníky varhan a harmonii na požádání
| zdarma a franko.

. Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí ae s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště Be doporačnje specialní zoalost
uprováděnímalování kostelů vrůz
ných případných ulozích; malování sálů,
salonů, pokojů ea divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

MY“Práce a objednávky"E
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř

ALLSULOVO TULL

druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

JAN KALIS

Nejlepší|

. W

The Premier — |:
- “ . „»

„ Udeloltd
o ZLA SALKARARKESLArmn ALÁM H
= Coventry (Anglie) o
A H
o He
Ó ©

PA Cnebo Vídeň VL Hi
(Čechy). Windmůhlgaase 48.

Zástupce pro Hradec Králové a okolí: .

| František Vodehnal. „
š| "VineeneComa m

| zoia| Promjej| Nelopší| B

bytem v Hradel Králové

výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
V největším výběra za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
botelu Merkur.

Ňy,
aa | Jan Kryspin,
ET (J. Syvalterůvsynovec,náSEE | umnu umR rný uměloď vLA “

malbu oken
PRAHA

č 146 st, Molá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes G0 roků ua Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

>

zeJU

mla

ET
ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se želešnými rámy, sí

lěmi 4 vsuzením.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborcá
rada bezplatně beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

DRY“Nesčetná veřejnéi písemná pochvalnáuznání.i
Založeno roku 1836.

——————>
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadce
vwHradoi Králové

av.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený ;
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých |
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná |

„činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolnj |
nádobí, veřkeró zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drabů se zárukou 1—3 roků zu ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboží je úředně zkoušeno a

značeno.

Sg“ Cenníkyna požádánífranko. jE

Správky se přijímají a levně zbotovají, též
veškeré správky hodinek se vyřizují,
RY“ Vše za levné ceny. "PN

Staré skvosty se kupuji a vyměňují. |

Prvni výroba

věžní

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se kvyho
tovení všeho druhu věních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

oyrové pravé lososové pstruhy
též denně marinované, dobře upravené, ve vaničkách
od 3 do 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasílá

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě.

Josef Štěpán,
rávod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakod i nové stavé

oltáře, kazatelny, všeho druhu Sochy a veškeré
do oboru toho spadající práce v nejmodernějším

provedení a v cenách velmi levných.

Antonin Sucharda
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhoovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění církorníhoz léž ahoto
vuje sochy světců ze dřeva i z kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
Poxzlacujea polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakož 1 za řádnou práci při cenách nejmír
nějších, 8 úctou voškerou

Antonín Sucharda.



JOSEFA OVUDILÁ
řezbářský závod

vwHradci Králové.

Doporučuje slavným správám škol a
důst. farním úřadům svůj hojně zásobený
sklad řessných křížů pro školy, kostely i
domácnost v pěkném provedení a levných
cenách. Rovněž zhoteruje veškeré práce

řezbářské v každém slohu jakoproo Diatruhláte zarámováním obrazů afoto

věšáky na ručníky, klíče a p. em prodomácnost, vše v cenách nejlevnějšícha
a v čistém provedení.

smy-Objednávky vyživají60 včastnej
kratším.“UN

XOKCXT

Látku na kloriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 em. širokou
za sl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drubů a sukenku chrámovým účelům v nejlev

nějších cenách nabízí a vsorky ochotně zašle
obchodní dům se sakoy

V. J. ŠPALEK,Hradec Králové.

wlastní výrobky. —Závod založen r. 1634, od
kteréž doby poctivě trvá.

| Jan Horák,
soukeník v Ryohnově n.

zasílá na požádání právě Kan kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťenského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

.V

PTADÍLŠKK, JITOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.

Plány,fntografiea rozpočtyna PDONRTRORENTEDTUTTNUNEMINITNTITUDNRTLIUIEKNMRETN:Í

Ignáce Neškudla n
k (protokolovaná firma)

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
R (bratr P, J. Neškodly, faráře ve Výpraehticleh)

: doporučuje P, T. veledůstojn. duchovenetva

MED

BRLlá pěd a o PE5běba LTEbl6
TOROEEE0006-0060

v Hradci Králové.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
so stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa otříbřenézačsoručí.
Vlastaí výroba amožňuje veškeré objednávky 00 nejlevněji vyříditl Platiti možno též ve ravy
snovozlácení a stříhření starších věcí vykoná .e o a

APF
Podnik na zužítkování ovoce

v Hradci Králové

odporočuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky skoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd:

WB“FPovné ceny! "fil

Blůzkypracia poté od 70 kr.výše.Zástěry praci 1 glot. od 30 kr. „
Dětské zástěrky . od 30kr. „
Sukně spodní mohairové £l. 120.

I.
Slunnikyvšehodruhu od zl.126výše.
Deštníky pánské 1 dámské od 60 kr.

Ralavinenitěné. . od12kr. výše.
Pásy dámské kožené 1 stahové od

28 kr. výše.
Dámské kravaty —.od 30 kr. výše.
sněrovačky ©-. . od60kr «
Peněženky . od 8kr. ,
Letnístřevícepro pányod sl. 106

výše.U

bisku; MI

kostíBra podmj nařAšenevykázat deojnismipocaval. Růssé druhy likérů, marmelád, komkřmpenío dpparů Moje tů, ješ na skladě mámo od české akoláé
věkalichů, monstrancí,cíorlí, rel po

náčobok rna 4v. oleje uceren, lustrů, kaditelen, p na ružitkování plodin v Třebenicich.táckůnakřest,svícnů,Pedkkáa, achránekna Nejsvě-Lo SLodLoJ- Štajli,patenekatd.conejvíce. ooonREN Z
E .Ě Pro memorla.
s . i '

Veledůstojnému P. T.duchovenstvu. klaskavé úvaze. Ě
: Oltářní svíce voskové, poloveskové, hladké i krášlené,svícestearinové
á kostelníi stolní, obětní voskové v jskosti nejvýtečnější a v provedení nedostižném nabízí

S| | nejlevnějia největšíchvýhod poskytne renomovyná, na maaha výstavách nejčelnějších

lé prvnímicenami,rovněži Jeho SvatostípapežemLvemXEN. vyznamenanáfirma: |Fr. Sezernslký .A. 9 !
T c. a k. dvorní dodavatel, majitel c. k. první české továrny na ceresin, stěarin, glycerin £

a elsin, továrna na voskové výrobky, pečetní vosky a smolné pochodně, továrna na R

je svíčky stearinové a parnfinevé. Továrna všech druhů leštidel a mazedel na obuv, olejů (W
| a mazadel na vozy a stroje pro všechna odvětví průmyslu a bospodářství. Továrna na je

i prac. inydla a krystalovanou sodu. Raffinerie miner. olejů s

: v Mladé Boleslavi.
sj PEN KE

a- Fevnéceny!m

Letnístřevíce dámyod95kr.výše.
Látní střevioepro dítky od 70kr.výše.

M
Zvláštěupozorňujína báječně

levné ceny obarevných punčoch

dámských idětských jakož 1ponožek
proPÁDY ve všech barvách od 8kr

Dále odporučujiconejhojnějizá

ně Porajek vložek a aplikací
bavlněných i hodyvábných. — Btuhyvšeho řuhu. výcarské vyšívání.
Pánské prádlo a kravaty. Turistické
košile. — Hedvábí na osdoby 1 celé

blůsky. —op. krejčí a veškerépřipravypro P. T. čí a švadleny za ceny
hejlevnějšíŇ nejojnějším výběru.

I Tiskom bisk. knihtiskárny v Hradci Král.



Čísloaa.| zní |

Moderna dle minulosti.
Byl jeden pán a měl paní. On byl kon

servativní čili rád zůstával při starém; ona
však se ráda chytala všeličehos, co bylo nové.
Ale ačkoliv pánbyl konservativní, nebyl, jak
by se myslelo, právě přihlouplý. Jedenkráte
se ho tázal jeden přítel: Ty, jak se jmenuje
tvoje paní, já bych jí rád přál ku svátku. —

Moje penth Ta se jmenuje moderna. — Moderna? — divil se přítel. Kdy pak je svaté
Moderny? — Každý měsíc, příteli, vědy prvního
— to chce moje žena vždy nový moderní klo
bouk. — A tak to vskutku bylo. Ale pán, jak
jsem pravil, nebyl právě přítelem moderny,
a zatvrzoval prdce své a zavíra) uši své oproti
moderním požadavkům své paní. Třikráte n.
př. povídala mu kdysi paní: Muži, můj klo
bouk vyšel z módy, koupíš mi moderní, viď?
Muž nic; a to poprve nic, po drahé nic, po
třetí nic. To milou paní dopálilo a zatřásla
jím, chtíc odpověď. Na to řekl muž: Co pak
nevíš, že nedoslýchám? — To byla jeho zbraň
proti moderně. Ale to bylo proto, že byl až
příliš konservativní. Kdyby byl minulý týden
— jsk dle výroku jedné stařenky s tím Hu
sem bláznili — šel na pražskou radnici, mohl
se dověděti lepšího prostředku protimoderně.

Tjam totiž řečníl pan učitel a poslanec a
radiká, Černý o Husovi a dle „Politik“ řekl,
že mu íme býti moderními křesťany, a že život
náš mderní musí se přizpůsobovati— minu
losti, „ ejlépe prý — Husovi.Tato, jak se nyní

říká, Prohloubenon husitekou moudrost, nemů
žeme my, co tak rádi zůstáváme při starém a
co přý oproti všemu modernímu máme prý
srdce zatvrzelé a nedoslýchavostí trpíme, ovšem
pochopiti. Přemýšlel jsem o ní mnoho, a co
mi nejprve napadlo, to bylo to, že by onen
pán mohl své moderně vždy „prvního“ odvě
titi: Holečku od slavností Hasových 1.P. 1901
je to všecko jinak, můžeš býti, ba snad máš
býti moderní, ale musíš se přizpůsobovati —
minulosti, a tak ti zatím ještě postačí klobouk
z minulosti. Jsem jist, že pan učitel Černý
bade míti všecky muže na své straně, za to
ale že všecky všade dámy, krom jeptišek, bo
dv: 86 proti jeho husitetví ohražovati.

A já — jenže ne tak akorát každému
slovíčku — přisvěděnjí panu Černému. Nynější
husité jaou skutečně moderními křesťany. Mo
derní křesťané — čili pokčtění lidé nynější —
mají zcela moderní křesťanství. Jeho kate
chismna, [čí raději jeho věrooka má jen jeden
článek a ten zní: Každý věří, co chce, jen ka“
tolické církví nesm! věřiti A to může být,
třebas byl své vystoupení z té církve panu
hejtmanovi neohlásil, což ovšem běz obtíží ob
zvláště u učitele není. Pan Černý taky pravil,
že máme býti čistými křesťany (dle Politik).
Kdo pak by si přál být zamazaným? Jenže
někdo je zamazán proto, še se nerad myje, a

někdo proto, že na uěj nějaký uličník hodilto,
To první jest obyčejem moderních kře

eťanů. Právě to náležité mytí duše, jako je
přikazuje katolická církev, se jim nelíbí. A to
druhé, házeti po každém jen poněkud lepším
katolíkovi blátem, to je taky oblíbeným boď

hlavním, je-li na FP redaktorem časopisu,anebo vedlejším, je-li n. př. katolíky placeným
vykonavatelem nějakého úřadu, zaměstnáním
leckterého moderního křesťana.

Ale nejen čistými, nýbrž i mravnými kře
sfany máme dle napomenutí pana Černého býti.
Jenže u přemnohbých moderních křesťanů je i
mravouka velice krátká. Každý dělá co chce,
jeu když zachová veřejnou slušnost.

Je patrno, že to moderní křestanství jest
opravdu „čisté“ křesťanství. Nevyrovná 8e ma
ani čisté ovanjelinm pánů pastorů, ač taky mo
derním býti chce. Znám jednoho „pána“, který
vida, jak se jeden vzdělaný evanjelik z jeho
stádečka kloní ku katolicismu, jema psal, že
evanjelictví je přece modernější náboženství.
Inu, modernější je než katolicismus, ačkoliv
heidelberský katechismua dávno z módy vyšel

a proto to opravdu moderní křesťanství jest
ještě modernější. Jaká jest právě móda v smý“
šlení, takové chtí mít mnozí křesťanství. A
poněvadž je dnes módou kolem šestého čer
vence býti husitou, a přitom třeba taky ka
tolíkem anebo neznabohem, tak ileckterý dost
konservativní člověk mašíraje vedle šestnácti
letého sociála a křičí „sláva Hnsovi“, „banba“
tyranům. A je to velice pohodlné. Člověk při
tom zůstane křesťanem, jenže je tím moderním.
Katolické učení zapomněl, o mistra Janu Hu
sovi neví ani, kterého řemesla mistrem byl —
Do, ale křesťanem je, a že to je móda chodit
po náměstí na oslavu Hasovu, tak je tím mo
derním křesťanem, a přijde-li to do módy,
bude o svatém Janu Nepomuckém okna taky
osvětlovati.

A tak z té letošní busiteké řeči na ra
dnici pražské povstane nedorozomění. Mohlo
by ae totiž myslati, Ze Hus takové křesťanství
hlásal. A to by byl veliký omyl. Vždyť právě
Hus měl o mnoho více článků víry, než ten
jeden moderní, Vydal spisek dvanácti „článkóv“
a napsal, že církev nemá žádného spolku ...
skacíři; jestli se jich učení kdo přidrží, hned
bývá nakažen jedem smrtelným a noobrátí-li
se, duše jeho i a tělem zahyne. Ale ještě lepší
věc napsal Hus: „Kaeiřové, kdyby byvše po
naučení a napomínání od svých bludův ustou
piti nechtěli,na hrdle trestání býti maji.“

Dle pana Černého máme býti moderními
křesťany, ale přizpůsobovati se minulosti, nej
lépe Husovi.

Budoo-li ti husité, kteří na pražské ra
dnici pana Černého poslouchali, jednati dle
písma svatého, a badoo-li tedy „činitelé slova
a ne posluchači toliko“, uvidíme ohromný po
krok, 8 kterými každý jiný „černý“—to jest
klerikál — bude spokojen. Páni totiž přijmou
dvanácte článkáv víry. Ovšem zahyne tím to
„moderní křesťanství“ s tím jedním článkem
víry, ale bude to moderna dle mínulostt,

A je-li ctihodná radnice pražská ku tle
skání nedůslednostem, to je taky, o čem by
se přemýšleti mělo.

Jen za to prosím, aby se ta moderna
e tím přizpůsobováním minulosti a obzvláště
Husovi mírnila. Povstalo by totiž děsné krve
prolití, proti kterémuž husitské války anebo
poprava odbojných pánů dne 21, června 1621

před radnicí staroměstskvu je pouhá hračka,dyby dle Hosa každý kacíř, to jest poučený
a napomenotý upíratel a odpůrce pravdykře
sťanské, nuhrdle trestán býti měl. Ministerstva,
úřady, vysoké, střední, měšťanské i obecné
školy, advokátní kanceláře, hostince, byty —
zkrátka městai vesnice by spustly jsko po
moru, kdyby každý dnešních dnů„kacíř“ měl
býti na hrdle trestán. Ano — dle Husa —
právě nynější hasité by čmahem přišli o krk.
A to je příčina, proč jsem pravil, že panu
Černému přisvědčuji, jenže ne tak akorát ka
ždému slovíčku.

Ale abych prý tolik strachu neměl, kdyby
dnešní husitští hrdinové měli přijíti pro „ka
cířství“ o krk, tu prý by se v celých zástu
pech hrnuli k odříkávání tridentského vyznání
víry a ani na pana Masaříka bych si nechtěl
vsaditi. Bylo by Šmahem po moderně, po mi
nulosti i po„žvanění“. Ale dokud by se k Hu
sovi hlásili, ani cekoonti o násilí by nesměli,
Husova to byla zásada, a dle zásady Husovy
by se jim dělo.

Jak minulý týden těch patnáct řečí hu
sitských na českém východě se konalo, přiho
dilo se veliké nedoroznunění. Přišel totiž z ta
kové přednášky jeden domů a přiznal prý 8e
ženě, že to bylo „ňáký divný“. Pořáde tam
mlovil o prohlonpení Husa.

Ou ten pán mluvil sice o prohloubení
Husa, ale člověku mimoděk napadá prohlou
pení, Ano je zapotřebí prohloubení Husa, to
jest hlubšího a pravého jeho poznání,poněvadž
dokud Hos tak málo je prohlouhen jako dnes,

probopají poslnchači řečí o něm a politováníodní oslavovatelé jeho,

Více však jest zapotřebí prohloubení čili
hlubokého poznání Krista a jeho učení. Čím

Jnserty se počítají levně. |
Obnovavycházív pátek v poledne. | Ročmk VII

více bude tohle ae díti, ©tím méně bude ge
mluviti o moderním kře gtanství. Neníft ono
podobno moderně, která každý měsíc jinou

módu shání, ale, jak dí Spo štol, Kristus včerai dnes, onf i na věky. Ne Kristus moderně
ale každý věk musí se přizpůsobovati Krista"
a v tom právě smyslu pracují nepochopení
katolícičeští nynější čili moderní; o to usilují,
aby, i když mění se poměry a způsob života,
vždy a vědy zase nezměnitelným Kristem ae
vše řMdilo.A v tom emyslu ať žije moderna
dle minulosti.ABR

Dopis z Prahy.
V Praze, dno 10. července

(Několik slov ku „prohlubování“ oslav M. Jana
Husa.)

Sedmlet se „Obnova“ ustavičně a při
každé příležitosti vynasnažuje, aby památky
a význama M. Jana Husa vzpomínáno bylo
českou veřejností spůsobem, kterýž by pravdě
a skotečnosti odpovídal a tím také pro doba
přítomnou byl platným s užitečným. Dovolá
vala se toho, aby přednášek o životě a význa
mu Husově ujímaly se osoby, které o Husovi
skutečně něco podstatného pověděti dovedou
a které by svým veřejným postavením za
pravdivost pověděného ručily. Dovolávala se
toho, aby povolané k tomu kruhy vykonaly
svou dávnou povinnost a postaraly se o schá
zející v české literatuře důkladný životopis
a věcné ocenční působení Husova.: Ač v této
otázce mohlo se mnoho státi ze strany kato
lické, pro uvarování předhůzky, že vypsání
života Husova jest „stranické“, vyzývala k tomu
kruhy a činitele nejliberálnější, aby o to pe
čovaly. Dovolávala se citováním ve stech pří
padech proti rozmanitým nesprávnostem mí
nění Hasových, tak že dokázati můžeme, —
což ostatně každý ví — že „Obnova“ náleží
mezi listy, které nejvážněji a nejhorlivěji se
přimlouvají, aby doposud podrobně historicky
neprobádaná a dějepisně nespracovaná doba
Hasova a následující jí hnutí staly se předmě
tem nejpilnějšího odbornického studia a dě
jepisecké práce.

Pobližíme na Husa a jeho doba jako na
kus nejvážnější historie české, ze které napo
tom další osudy a dějiny státu a národa
Českého vypramenily. Proto upřímně a horlivě
stojíme na stanovisku, že doba Husova má
býti očistěnaod veškerých bájek a historických
povídaček. Pokládáme to za povinnost a po
třebu časů přítomných, jež by ve provedení
toho jenom mnohonásobný, poučení o pravdě
plynoucí užitek nalezly. Ale neunarné snažení,
aby M. Jan Hus byl konečně vlastním svým
národem postaven v dějinách jeho na místo,
ješ mu právem náleží, aby historický jeho
význam byl správně doceněn, po celou řada
let zůstává hlasem volajícího na poušti. Mravní
sílou, nábožnýmsmýšlením, vlasteneckou horli
vostí a pracovitostí, až ve plamenech hynoucí
důslednosti a nenstapností vynikající muž na
místě, aby byl ve svých ctnostech a lidských

oklescích správně a vážně oceněn, stává 80
každoročně na čtrnácte dní ve vlasti savé
hračkou nezralé mládeže, politických tatrmanů
s ignorantů v dějepise českém.

Tato těžká výtka není pronesena námi.

Právem vyřkli ji ti, kdo 80 vpoeledních časícho „prohlovbení“ prý oslav Husovýchstarati
za potřebné uznali. Ti sami prohlásili, že ny
nější spůsob oslavování památky a význama
Husova jest jeho pohaněním a urážkou této
bes odporu důležité a směrodatné historické
osobnosti. My výtka ta pouze jako všeobecně
úznané faktum opakujeme. Ovšem že proti ní
nepolemisujeme, Avšak při lom se hned tá
žeme, jakým spůsobem bylo za potřebné
uznané „prohloubení“ oslav Husových letos
provedeno ?



Pomíjíme komíčnosti a mělkosti„povolání,pánové, kteří se o „prohloubení“ oslav
usových starali za potřebné uznali, vydali.

Oni totiž vyzývali v novinách jiné, aby se ku

přednášení o Hosovi „u nich“ přihlásili apřeepěvky na uhražení vzešlých jim výloh „Jim“

posýlali! To zde ještě Hou Místo, aby buďsami šli o Husovi přednášeti, když o něm
tolik vědí a nevědoucím pověděti dovedou,že
přednášení o něm „prohlubovati“ mají sa po
třebné, anebo aby otevřeli své portmonky s
za vlastní své peníze honorovali dovedné předná
šeče, zvali a nutili k tomu jiné! Provolání to
evorně podepsali pánové, kteří se na jiných
stranách tak milují a návidí, že najednou
bratrsky vedle sebe stojicí jejich jména půso
bila mírně řečeno komicky. Všudejinde jako
zjevní a zásadní odpůrcové páni dr. Baxa,

rof. Blažek, dr. A. Hajo, dr. Herben, dr.
odlipný, primator dr. Srb, rektor magoificua

dr. Stupecký atd. v uctívání Husa sešli se

najednou kolemJednoho stolu, při čemž byliprý p. drem. Herbenem častování nedávno
chlapecky odvolaným „primatorským lososem“
e pentličkou.

Ani z daleka nám nenapadalo tuto radost
u práci najednou bratrsaky svorným ům
těm nějak kaziti nebo atrpčovati. Někteří
z nich pěstojí Hasův kultus po svém spůsoba
již dávno a proto zrovna především sami
proti sobě toho „prohlubování“ se dovolávali.
Ale když král. hl.město Prahu podpisem
svého primatora a kdyš česká universita pod
pisem svého rektora magnifika k pořadatelům
problabovacích oslav Hasových se přidaly,
tu vzhledem k těmto vysoceváženým činite
lům měli jsme za to a také“ jeme to právem
očekávali, že král. hl. město Praha spojené
s universitou v záležitosti prohloubení oslav
Husových učiní něco, co by vážposti jejich
skutečně odpovídalo.

Ku př. měli jsme za to, že universita
požádá ze svých členů na ten čas nejlepší
a nejklidnější znatele působení Hasova, kteří
vzhledem ku svému postavení a věku nemají
vyslovením pravdy nic co ztratiti, avi jejím
zatajením co získati, aby ku př. univ. proť.
rytíř V. V. Tomek vyložil význam Hasův pu
stránce politické a vyšehradský probost dr.
A. Lenz po stránce náboženské. Vlastenecké
působení a osvědčené národní smýšlení pánů
těchto bylo by nejbezpečnější zárukou, že
svému národu upřímně sdělí v otázce Husově
poznatky, jichž po půlstoletém probírání a
uvažování dějin českých nabyli. Jiní, mladší
členové university, mohli případně k těmto
poznatkům svá mínění přičiniti a tukto auto
ritou university, jejíž rektor potřebu „pro
hloubení“ oslav Husových podepsal, opřené
vylíčení života a významu Husova mohla obec
král. hl. města Praby pro poučení celého ná
roda vydati tiskem, když její panprimator
vážné „prohloubení“ názorů na Hosanznal za

třebné. Zajisté že tak učinil 2a plného sou
Jasu konservativních katolických pánů obec

ních starších, kteří ho proti husitovi Pod
lipnému na primatorský stolec posadili. Možná
však také, že se časem dočteme, že se staro
česko-katolický pan primator dr. Srb přidal
v otázos oslavovávní Hasa k husitovi dru.
Podlipnému a k dru. Herbenovi následkem

FEUILLETON.
Na rakouských jezerech.

Cestopisná črta od Fr. R. Skalickéno.

[Atteraké jezero — Měníčné jezero.)
(Pokračování).

Zastavili jsme ve stanici Blomberku, kdež
hodlali jsme odbýti právě vhodný čas k obědu a
posečkati až do 3. hodiny odpolední, kdy nás
parník měl přepraviti na východní cíp je
zera do stanice Sce. Byli jsme tak zabrání
v pozorování krás jezera Měsíčného, že by byl
nás vlak málem zanesl ještě za Blomberk a jen
včasný seskok z vlaku nás vyprostil z této nucené
situace. Přivětivý nádražní hostinec splnil úplně
naši naději a umožnil nám i po nedělním obědé
zkusiti v nedalekých lázních zelenavou vodu Mě
síčného jezera zrovna pod strmou, téměř 1200 m.
vysokou Dračí stěnou, která silně svým tvarem
mně upomínala na pověstnou Martinskou stěnu
v Innsbruku. Do hostince scházeli se svátečně
odění horalé, jejichž stepilé postavy byly vk.sně
oděny krátkou tmavou kazajkou, vyšívanou vestou
se širokým opaskem, krátkými spodky, pouze ke
kolenům sáhajícími a zelenavými punčochemi
s nízkými střevíci. Nezvykle překvapí vás, že
jsou kolena nepřikryta, Usnadňuje se tím stoupání
do hor. Po jezeře Městčném sprostředkuje pravi
delnou plavbu pomérně malý parníček, takže při
větším návalu bývá dosti nouze o vhodné místo,
Třetí toto jezero námi navštívené, dovedlo nás
přece upoutati obrubou svých břehů, které vyka
zovaly opět četné charakteristické zajímavé tvary.
Mezi ně čítáme zmíněnou již Dračí stěnu a pak
severní svah Šsfberku, jenž odpoledne zhostil se
nadobro svého mlhového závoje a ukazoval se

nátlaku — mladočeského; jako jeme se o něm
dočtli, žo císaře vítal německy jenom
následkem prý tskémladočeského komanda.

Ale jenom co je právda, pánové se „pro
hlubováním“ oslav Haosových nepotrhali, ba
ani nezapotili. Universita ani technika si Jich

rostě ©nevšímaly, ač rektoři jejich „prFo
lubováni“ za potřebné uznali a m

Praha půjčila evou zasedací síň pro mani
festační slavnost Husovu. Přednášku při tom
konanoo, pražská ani vědecká, ani měšťanská
elita neobealala, tak že ji zahájil jistý podří

zený úředník a o Hasovi zde přednášel, č;něvadž z pražských vysokých a středních škol
by to do nedovedl a o Husovi žádný

v Praze nic neví, dd pan učítel z Paďousnebo z Nového Bydžova. Pražanům to bylo

ovžem že docela jedno, neboť poslonchati honešli.
Celkem upřímně řečeno vzpomínky na

Husa vypadly a vyzněly letos „prohlubová
ním“ jeho oslav zrovna tak, jako vypadly
jindy bez prohlubování. Povolaných řečníků
o něm bylo velice poskrovnu a hlavní úlohu
mezi ními hrál známý pan Iška. To postačí.
Litujeme toho, že vzpomínání na Husa v ta
kové cesty zabočilo, a že dětinsky senadýmá
a rozkřikuje, jako prý boj proti „klerika
liema“ —

To jest naivní domněnka, že výkladem
o Husovi něco proti olrkvi katolické se do
káže, nebo proti kněžím její se provede.
Kultus Hueův jenom katolické smýšlení utvr=
zuje, při čemž ovšem poznamenati dlužno,
že některé nezbeduosti při oslavování Husa
na účet jeho památky tropené katolickým
kněžím k libosti býti nemohou docela stejně,
jako nejsou k libosti žádnému rozumnému
muži a to je známo, že nynější spůsob osla
vování Husa jako kněži katoličtí etejně po
suzují i inteligentní a vážní pánové mezi

pastor protestantskými.úžné a pravdivé výklady o Husovi
ostatně nejmnožší jeho ctitelé ani poslouchati
nechtějí. Když r. 1807 prof. dr. Flajšhane,
který klerikálům nijak nonadržuje, o Husovi
ve klubu národní strany svobodomyslné v Praze
přednášel a jenom o učm mluvil a nikomu
při tom nenadával, docela nic se poslachačům

nelíbil a spůsobil překvapení, jakého prý toHusa najednou lidu malaoje. A když loni r.
1900 univ. docent, dr. Pekař ve Sianém o Hu
sovi přednášel, vyvolal tam také udivení, jak
on Husa líčí, ač ku klerikální straně nepatří
a „Čas“ mu za to vynadal. A jmenovaní pá
nové jsou v stavu o Hasoví něco skutečně
věcného pověděti. Avšak některé naše aměro
datué osobnosti mezi lidem představají si
kultos Husův zcela jinak, než-li jak má vy

adati. Dobří ti výtečníci chtějí míti Husa ta

ovým, jakým oni by siho míti přália nochešjíelyšeti o něm tak, jak se o něm skutečně dle

pravdy mluviti může.olik měli jeme za vhodné a časové ve
stručnosti pověděti, při čemž poznovu nej
důtklivěji opakujeme, že jest naléhavou po
třebon doby, aby pořízenbyl nejdůkladnější
a nejevědomitěji redigovaný Husův životopis,
sby nynější spůsob jeho oslav, při nichž pá
nové Iška aŠlechta —Křivoklátský nejpřed=
nější úlohu hrají, nahražen byl vážným pojí

v plné své velebě. Sledovali jsme s účastí jeho
lysé témě, ale přece osten tajeného bolu bránil
nám v projadřování nějakých sympatií vůči ne
vděčnému vrchu, tak nevlídné nás réno přijavšímu,
Starý velikán vásk snažil se chybu svou napra
viti a proto zůstel po celé odpoledne již ve svá
tečním úboru a kynul nám i ze značné dálky,
když jsme nadobro opouštěli utěšenou oblast
Solné Komory. Během krátké hodiny dorazili
jsme do stanice See, ve východním cípu Mě
síčného jezera a vstoupili hnedle do připravených
již omnibusů, které sprostředkují přepravu cestu
jících mezi jezerem Měsíčním a Alterským, jež
bylo posledním cílem dnešní naší cesty.

Omnibusem projeli jsme velmi pohodlně
horským sedlem mezi zmíněnými jezery ve spo
sečnosti dvou pouze dam, ačkoliv vůz jest vypo
čítán na 9 osob. Dámy mluvily spolu německy a
měly ssebou malého psíka, jenž neustále kňučel,
Teprv když jsem česky prohodil ku svému spo
lucestujícímu, že by bylo záhodno psa toho vy
boditi ven, počala starší dáma česky vymlouvati
svého miláčka, že prý není zvyklý na cestování,
Uveřili jsme tomu a již jsme měli shovívavost
s nezkušeným pasažerem.

Na pokraj jezera Atterského do stanice Mu
terachu dorazili jsme tak časně, že nám zbylo
dosti času na občerstvení a na procházku po
březích jezera, které jest ze všech jezer Solné
Komory nejdelší, měříc 20 km. délky. Mnohými
cestovateli bývá jezero Atterské srovnáváno s je
zerem Gardským, ale toto srovnání mohlo by
platiti nejvýše o jižním břehu jezera Atterského,
Jinak však srovnání toto silné pohulhává, Jižní a
jihovýchodní břeh jezera Atterského jest skutečné
majestátní, neboť vystupují tu přímo z hladiny
vodní výběžky Pekelrého pohoří do výše 1800 m.

máním významu tohoto důležitého činitele
v české bistorii.

Máme toho jistotu, Ze s námí v ohledu
tom souhlasí kašdý seriosní maš, ať si je
smýšleníjakéhokoliva žepři tom těžcenege jak
památky Husovy, tak jeho smýšlení nedůstojný
a národa našeho nehodný spůsob oslav jeho,

mohls konečně již ustoupiti něčemu rozumné
mu. To nepovídáme pouze my, ale to jest
míněním všeobecným. Avšak nyní se zase 0
Husovi mluviti přestane a za rok opětně začne
8e na jeho jméno věščet řada pánů,aby týden
si a ním li a dělali reklamu — sobě.
Kdyby nešlo o vážnou věc, skončili bychom
břitkým vtipem. ,

Politický. přehled,
Dr. Fr. Lad. Rieger o sokolských dnech

vůči dopisovateli polského listu »Gazety Naro
dowej= vyslovil se o politické situaci mezi jiným
takto: »Mám aspoň útěchu, že můj program ne“
zůstal zapomenut a že Mladočeši tento program
opět vzali ze svůj. Mně se však nejedná nikdy o
osobu, nýbrž o všeobecné blaho mého národa.
Proto nemám proti nikomu hněvu, naopak jsem
pro to, aby se naše národní strany, zejména v tak
vážné situaci jako nyní, spojily a své síly sjedno
tily. Pracuji také v tomto smyslu, ale dorozumnění
doposud nebylo lze docílit. Vůči všem stranám,
zejména vůči radikálům jsou Mladočeši skoro
v téže posici jako jsme byli my Staročeši svého
času proti Mladočechů r. Mladočeši dali svým
dnešním nepřátelům semi dobrý příklad, když
proti nám jednali dle zásady: Kliď se, abych
mohl na tvé místol« — Sněm království českého
vyřídil v sobotu 6. července předlohu o úpravě
platů učitelských ve třetím čtení a přijel opravu
volebního zákona, dle níž zavádějí se na venkově
přímé rolby do sněmu a to tek, že každá obec
s více než 500 obyvateli bude volebním místem,
z obcí menších budou od místodržitele dělény“
volební skupiny. Potom byl prohlášením místo
držitele odročen a sejde se opět mezi r. a 15.
zářím. — Papež Lev XIII. zaslal dne 29. června
generálním převorům řádů a duchovních ústavů
list, v němž uvádí, že těmto jest právě v ny
nější době těžkých bojů zapotřebí- obzvláštních
důkazů opatrné a láskyplné péče papežovy. Pří
krostí a bezohlednosti, s jakou vystupují někteří
národové proti duchovním řádům a ústevům,
jest papež bolestně dojat a vyličuje dále, jak se
namáhal, by odvrátil tak nedůstojné pronásledo
vání a zároveň, aby zachránil ony národy před
neštěstím právě tak velikým. Pobádá pak napa
dené řády k tím větší horlivosti. — Bývalý třetí
německý kancléř kníže Ludvík Hohenlohe
Schillingsfůrst zemřel ve věku82 let 5
července v Regazu ve Švýcařích ochrnutím srdce.
— V Rusku chystá se rozsáhlá oprava středního
školství, Střední školy mají míti jednotný ráz se
sedmiletým kursem. Řecký jazyk bude vyloučen
a latině bude se vyučovati jen ve čtyrech vyšších
třídách. Za to bude zavedeno vyučování vědám
přírodním, dvěma moderním jazykům a vlasti
vědě; vyučování ruské a všeobecné literatuře a
tmathematicebude rozšířeno. Výjimkyz jednotného
rázu budou připuštěny jen při školéch jež nejsou
—————

Čím dále k severu však mizí romantika pobřeží,
až posléze po dvouhodinové plavbě rádi vystou
píte v Kammru na plochý břeb jezerní. Vsdor
tomu věsk není plavba po Atterském jezeře ne
zejímavou, sale odporoučí se rozhodné podniknouti
ji směren opáčným, totiž od severu k jihu. Zá
jem váš bude stálo stoupati, až dostoupí svého
vrchole na konci plavby v Auteracbu.

Téměř v 7 hodin dorasili jeme do kýženého
Kammru, abychom se zbavili příšerného hosta,
jenž bartusil již ale ku konci trochu dlouhé
Plavby. Uchýlili jsme se hnedle také do lázeňské
restaurace, kdež nás tamní duchovní uvedli zdvo
říje ku svému stolu a postarali se, abychom
v přesné vyměřené bodiné obdrželi řádné to, po
čem jsme již dávno toužili.

Tato úslužnost našich spolubratří duchovních
byle nám milou, nebot byla nám projevena
v době, kdy následkem itvanic německých naci
onálů panovalo dosti citelné napjetí mezi Čechy
a Němci. Restaurační park byl přeplněn lázeň
skými hostmi, kteří bavili se koncertem lázeňské
kepely, takže se nám ani brubě z restaurace
nechtělo. Než cestovní plán, jednou již včerejší
bouří porušený, velel dále a my poslechli. Lo
kální dráhou dostali jíme se do Vokklabruku,
odkudž nás dopravil hbitý rychlíh do 11. hod.
v noci do Salcburku, jenž dosud byl oživován
čilým ruchem velkoměstským. Ucbýlili jeme se
v náruč botelu »Tigre, kdež jsme nelezli po
měrné skvělého přijetí. Stálé deště a citelné
chladno zdržovaly bývalý příval passsntů, takže
bylo lze i o půlnoci nalézti i ve chvalné zná
mém hotelu dosti místa, Když jsem před 5 lety
navátívil Salcburk, nemobl jsem v několika ho
telích nalézti přístřeší. Dosti z rána vydali jeme
se na obchůzku městem, abychom sí zopakovali
steré dojmy. (Pokračování,)



vydržovány výhradně jen nákladem státním. Re
formy budou zavedeny r. 1905. — Černohorský
prioc Mirko zasnoubil se s vdovou po vévodovi
s Aosty, prioceznou Leticií, sestrou prince Na

at Sňatek konati se bude na podzim. —panělsko postoupilo Německu předkupní právo
na ostrov Fernando, při západním břehu
Afriky. Ostrov tento patří geograficky i hospo
dářsky k německé državě vKameruně, je úrodný
a dosti sdravý. Bude ho použito ku pěstování
kakas. Německo mělo již teď na ostrově ubelnou
stanici a zřídí tem i přístav, jichž je při afrických
březích nedostetek. — Turecké vojsko násilím si
vynucuje zadrženou mzdu. Také vojenští hodno
stáři hrozí vládě okamžitým odstoupením nevy
platí-li se jim gáže. Inu, turecké hospodářství. —
Do jižní Afriky dle anglických úředních zpráv od
1. srpna 1899 do 1. srpna 1900 posláno bylo
255.192 mužů. Dříve tam bylo jen 9940 mužů.
Od 1. srpna 1900 do 1. dubna 1901 bylo tam
posláno dalších 82.529 mužů, tak že celá anglická
válečná moc čítala 347.661 mužů, Dne r. dubna
t. r. zbývalo z nich 8468 důstojníků a 240.948
mužů. Zráty obnášejí tedy skoro 100.000 mužů.kB

Drobná obrana.
Oslavy mučoníků. Uplynulý týden byl

věnován oslavě kostnického mučeníka, jenž

umřel za své přesvědčení a tím prý„poskytlČechům vzor hrdinného ducha. Neškodí sku
tečně naší zbahnělé době čas od času před
vésti před oči statečnou povahu, protože muž
ných charakterů nám stále ubývá. Protože pak
více vzorů více působí, vybrali jsme z bisto
rie ještě jedna hrdinnou postava, kterou se

chceme zavděčiti zvláště snům pastorům, velebícím tolik statečnost Hneovu.Míníme tím
španělského lékaře Michala Serveda, který v
Basileji r. 1681. vydal bludný spis o Trojici
Boží, jenž byl odsouzen ostře Kalvinem,za
kladatelem nynějších helvetů. Od těch dob
vznikl mezi Šervedema Kalvínem theologický
spor, jenž vedl k tomu, že Kalvín dal Serveda
lstivě polapiti a v Ženevě před helvetskou in
kvisici postaviti. Process trval celé tři měsíce

a vypadi zcela nestranně (1) dle přímého pokynu „křesťanského“ reformatora Kalvína,jenž
ve svém dopisu dne 20. srpna r. 1665 vyjádřil
naději, že rozaudek bude zníti na smrť.

Dne 96. října byl také Served odsonzen
pro své blady na smrt upálením. Served prosil,
aby byl místo bolestné emrti pouze mečem
sťat, ale soud chtěl mu popřáti toto milost
jenomtehdá, jestliže bludy své odvolá. Servet
však odmítl a šel statečně ku hranici. Ještě
na hranici byl vyzván k odvolání, ale marně.
Hranice byla zapálena a celé půl hodiny tr
vala bolestná smrt nešťastníkova, jenž v dě
ených bolestech vydával erdcervoucí nářek.
Toto nelidské divadlo odehrálo se 27. října r.
1558, tedy o půl druhé století později po upá
lení Hasově! Pro přesvědčení náboženské byl
upálen člověk od muže, jenž ei brál na soudce
svědomí lidakého, ačkoliv sám nesl si na plo
cích vypále.“ potupné znamení pro spáchaný
sodomský rich ve svém rodišti. (Srovnej

spis jeoieeetrůn, Půnjerův a Willisův o Servedovi).
Tak vděčná látka obsažena v tragickém

skonu Servedově ku večernímu osvěcování oken
a ku paličským řečím proti helvetskému kle
rikalismu, stejně dle profeasora©Massaryka
zhoubnému. Herbenovi, Hainůma Šádkovi na
skytá se vděčná látka ka podzimním prote
stům proti fanatismu náboženskému. Served
rovněž neodvolal své blady jako Hus, byl
souzen mužem fanaticky zaslepeným a mravně
notoricky spustlým, zahynol na hranici ve sto
letí 17., kdy již zásady humanity vítězily nad

barbarskými zákony středověku. Krátce, málozde mučeníka, jakého pouliční dav potřebuje!
Že byl Served cizincem, jest lhostejno. Husa
také neoslavují Němci, Angličanéi Francouzové

pro český původ, nýbrž pro smrt na branici.ufáme, že si naše časopisectvo nedá ujítí
tak vděčnon příležitost ku protiklerikálnímu
čtvaní a zahájí o předmětě tom rozpravy.

Z činnosti katol. spolků.
Z Cuelavi. Zdejšíkatolickájednota mělaavá

slavnostní dny 29. a 30, června. Přednášeli tu pře
dáci českého, katolického učitelského spolku; p. řídící
učitel ze Žižkova Josef Flekáček, známý spisovatel
pohovořil v Borovnici o době běloborské, Celávýborně
nastudovaná přednáška poskytla obraz, kterak pánové
nekatoličtí nábošenatvím počali, cílem pak bylo ulou

pení kornny české. Bylo to tehdejší: „Pryč od Říma.“ikdo nedokáže, že národ náš v době rostrňek nábo
ženských byl šťastnější, nežli v době, kdy jedna ka
tolická víra celý národ spojovala. — Pan učitel Frant,
Jelínek promlnvil o vzdělanosti. Ukázal nejprv, co
vzdělanost není, jako třebu pouhé znalost něměiny,

sovníuhlesený mrav a p. Ukázal,čeho třeba, by„přebyla vzdělána. Co orání pro půdu,tot potřebné vě
domosti pro rozam, jako vláha zjemňuje půdu, tak 1
srdce člověka musí býti sušlechfováno. V chladu ne
rostou pestré, vonné kvítky,taki člověku třeba alunoe
pravdy křesťanské. Mrasem půde se kypří,zkušenosti
a utrpení tříbí povahu. Že i ku vzdělanostitřeba
skromnosti, tomu nasvědčují slova nmírajícího New

tona: Měj dach pohyboval se na okrejí neznámých
prerd. — Přednáškatéhož pána otiska byla lidové, přílady nkásal na ovoce dobrého a špetného tisku. Za
doby nynější jest mnobo tiskáren a tu tiak uchovává
nejen cenné výplody dacha, ale i velice mnoho adanek.
Uvedl výroky Palackého a Havlíčka, kteří odauzovali

er tisk. Po přednášce přiblásili se mnorí k odebí( katolických spisů. Ku přednáškám dostavili se
mnozí s Ústí, Horního Jelení a Brandýsa. Přítomní
vzdali díky horlivým, vzdělaným katolickým učitelům.
Drahého dne byla opět četná schůze v Soči, při které
důkladně promluvil p. předseda českého, katolického
učitelského spolku, velesasl. p. řídící Karel Skultéty,
„0 rodinném vychování“, Mluvil jasně, kterak přika

zuje Bůh rodičům, by o tělo i duši svých dítekpočovali. Katoličtí rodičové mají dítky katolicky vycho
vávatí, škola jest pokračováním rodinné výchovy, tedy
pro katolické děti katolické školní vychování. Žei ji
norěrci na náboženskou výchova velikon váhu kladou,
ukazají tím, že zřízají si školy náboženské, by do
škol našich dítek posýlati nemusili. — Ku přání přítom
ných promluvil přítomný dp. Jan Hnátek, farář v Sko
rěnicích o-zásadách otužování s léčivýchbylinách dle
Kneippa, při čemž jeme se přátelsky pobavili. Další
činnosti jednoty: „Zdař Bůb.“

Z Třebechovie. (Oposděno.)Dne23.června
konala sdejší Jednota katolických tovaryšů slavnost
desítiletého svého trvání. Průběh slavnosti byl im
santní. Ráno v 5 hodin zvěstoval budíček její sahá
jení. Během dopoledne sjížděly se deputace bratrských
spolků; « 10 hodin pak konán průrod do chrámu
Páně na kázení a služby Boží. Odpoledne o 2. bod.
shromáždily se spolky na náměstí, kde je jménem
města posdravil a srdečně uvítal p. purkmistr Frant.
Mrha. Na to odebraly ze spolky sa průvodu hadby
do zahradních místností hostince paní K. Jarkovské,
Když byl předseda uvítal hosty z blízka i z dáli při
upěchavší a vzdal dík sl. městské radě a al. pěveckým
jednotám „Orebu“ a „Libuši“, kteréž se korporativně
elavnosti účastnily a přispělyk ní krásným zpěvem,

prosonil p. redaktor V. Myslivecpěknou řeč o úkoluatolických spolků na poli národním, náboženském a

sociálním. Potom přečteny perdaetou došlé dopiey atelegramy, jež zaslali: vdp. děkanP. Hanousek s Kar
lových Varů, p. Vilém Koleš, katol. Jednoty s Chru
dimi, Prahy, Čáslavi a dp. A.Jemelkasa akademickou
Mariánskou drašinu pražskou. Po té počal se koncert
chvalně anámé kapely p. Jaroměřského; mezi budbou
přednesly pěvec. jednoty „Oreb“ a „Libuše“ krásné
sbory; o prodej květin, doutníků a zábavnou poštu
postaraly se rovněž dámy ze apolku „Libuše“; budiž
oběma spolkům vzdán sasloušený nejerdečnější nášdík,
Slavnosti se účastnily bratrské spolky s následujících
míst: = Dobrašky, Kostelce n. Orl.,Hradce Králové,
Litomyšle, Vamberku, tolovic, Černilovn, zo Slez
ského Předměstí, z ČervenéhoKostelce, zÚpice, Par
dubic - buď korporativné, buď delegáty. Kóž alav
nost tato přispěje k oživení katolického ruchu v našem
městě. — Zdař Bůh!

Dar. Vidp. Frant. Poimon, bisk. koneistorní
rade, bisk. vikář a notář na odpočinku v Polné, da
roval Jednotě katolických jinochů a mušů v Sopotech
pro její nemocenskou a pohřební pokladnu 20 koran.
Zaplať Bůh!

Přednáška © Husovi v jednotě katolic
kých tovaryšů v Hradci Králové dne 8. t. m. konána,
byla dosti četně navštívena. Přednášející dp. Dr. Reyl
vylíčil Husa dle jeho spisů a dle nejlepších pramenů
jako vlastence, episovatele a reformatora a naznačil
v jakém ovětle si předatavojí Husa naši protivníci a
v jakém my. Přednáška byla velice zajímavou a zů
stavila mocný dojem.XDR
Zprávy místní a zkraje.

V dnešní schůzi městského znstu
itelstva Kralohradeckéhobude nejednati: 1. Roz
odne se o žádostech za udělení práva domovakého.

2. Udělí se tři porcešpitálské eventuelně porce krá
lovaká. 3. Udělí se nadace Urbánkova. +. Rozhodne
ne o žádosti p. Boh. Čámeského, kandidáta mediciny,
za ponechání nadání Jos. Bartašky pro doktorát. 65.
Dá se vyjádření o žádosti p. Antonína Hanuše za udě
lení koncesse ku provozování živností hostinské v domě
čp. 74. 6. Stane ne usnesení o žádosti volitelství c. a
k. divisního dělostř. pluku č. 27 za ponechání sta
rého dělostřeleckého ovičiště ještě pro rok 1902 za
dřívějších podmínek. 7. Sdělí se výsledek dražby na
vybírání poplatků o trzích týdenních a výročních. 8.
Stane se usnesení o postavení stadně šelesné, c. k.
ministerstrem kultu a vyačování věnované, na velkém
náměstí. 9. Žadost majitelů domů v Pospíšilové třídě
sa prodloužení ušitkového vodovodu. 10. Vyžádá se
echválení nákladu na opravu filtrů ve vodárně. 11.
Stane se usnesení o závazcích,jichš od obce vyža
duje c. k. místodráitelství stran pitného vodovodu,
vedeného tělesem erární silnice. 12. Verifikace proto
protokolů. 18. Dotazy.

Výroční ukonška chovanců ústava pro
hlachoněmé (Rudolfina) v Hradci Králové konsti se
bude dne 15. července t, r. Začátek o půl deráté ho
dině dopolední,

Slavnost 42, pěšího pluku. Kaidoroční
plukovní slavnost 42. pěš. plaku na památku hrdin
ského boje v Ogruně slavena byla letos okazalejí než-li
jiná léta, protožetouš dobou návštěvou dlel v Hradci
Králové mladistvý vóvoda « Camberlandu, syn maji
tele plaku. Mušetvo účastnilo se dopoledne polní měle
sv., jiš obětoval dp. voj. krat R. Černý. Po té pro
mlavil vzletně k mužstvu p. plukovník Kladner načež
plak defiloval před četnými hosty z kruhů úřed

ni i občanských. Odpoledne bylo mudšetro 
ovn a vešerDoádána byla na droře kakázoaae.
jímavá zábava při skvělém osvětlení. Vévoda s Gum

rlanda bydlel od u aš do úterka v Grand bo
telu, kde takó dvakrát a sice v pátek a v pondělí
hrála vojenská kapela.

Výstava rnčních prací dívčí obecné
a pokračovací škely v Hradci Král. poskytla
opěthojné důkazy, že náš dívčídorost za pečlivého ve
dení ctíh. školských sester naučí so všem potřebným
uměním a pracím. Četné práce žákyň pokračovací školy
vykazovaly vytříbený umělecký vkus a smysl pro něje
tečné dívčí zaměstnání. Jako jiná leta, tek i letos našli
jsme na výstavě několik novinak. To svědčí, že kráčí
ct. sestry a duchem Času A uledají tak dobře moderní

adavky, jako kterákoliv jiná světeká škola, O dů
h přesvědčilo se četné obecenstvo náležitou mě

rou a neukrblilo nikterak zaslouženým uznáním.
Matiční slavnost, v nedělina „Střelnici“

v Hradci Králové pořádána, přivábila mnoho účast
níků, jak z města tak í z okolí, ačkoliv počasí bylo
nejisté. Chrudimská kapela, která účinkovala, došla
všeobecné pochvaly. Dík a plné uznání zasluhují vši
chol, kteří při slavnosti té účinkovali, zvláště pak
některé dámy z Hradce Králové které se prodejem
květin, lístků atď. ve prospěch Ústřední Matice Škol
ské zabývalya tak značný obnos do pokladny matiční
odvedly. Cirkus Bernum Bailey pro obvesolení
obecenstva sestavený, ač byl „drobátko“ menší než
pověstný oirkus kde účinkuje „1000 dam a koní“
dle plakátů), přec došel pochraly. Jenom se mnozí
čestníci divili, fe u pokladny před vchodem do tan

členy vybíral příspěvky pro Ústřední Matici Školskou
id!
C k. ústav ku vzdělání něltelů

v Hradel Hrálevé. Zápis do cvičnéškolykoná
ee ve dni 19. a 10. září 1909, do I ročníka dne 14.
sáří a (dopoledne) 16. září, do ostetních ročníků dne
16. a 17. září. Zkouška přijímací počne dne 16. září
o 8. hod. ranní. Žáci do L. třídy školy cvičné vatu

pplteh provázení rodiči nebo jich zástupci, vykáší sefestním listem, žáci postupující školní zprávou, cho
vanci postupující vysvědčením. Ti, kdo chtějí přijati
býti do I. roč., vykažte se školním vysvědčením s po
sledního pololetí (a příslušnou klaneulí), vysvědčením
o fysické způsobilosti vydaným od lékaře ve veřejných
slažbách postaveného, pak listem křestním; komu ne
bude do 16. září 1001 patnáct let, nechť předloží šá
dosť za dispens řediteletví ústava do 6. erpna 10at.
Ke zkoušce přijímací, do J. ročníku přinestož si ža
datelé potřeby psací, výkresy a písanky.

Polkrekf Pod tímto názvem uveřejnilijsme
v jednom « posledních čísel „Obnovy“ lokálku, která
Jednala o jisté, příliš intimní aáležítosti v Hradci
Králové, „Osvěta lidu“ ve své známé denauciantské
činnosti ihned vybídlu úřady, aby v tó věci zakročily,
neboť to by byla jednou pro pana Hajos pochoutka,
aby tak redaktor t. I. byl odsouzen! A ještě jiný ča
sopis, od kterého bychom to nejméně očekávali, z této
příčiny proti „Obnově“ vystoupil. — V té věci uzná
váme za dobré asdělitt následující: Lokálka ta jiš
svou první větou naznačovala: še jent to hlas obe
censtvra, že se věc ta v Hradci proslýchá! Co na
věci té pravdy, dosud nevíme. Ale jisto jest, že
kdyby celá záložitost přišla na veřejnost, ihned by
se řoklo: „Ejble, ta mravokárná „Obnova“ o tom
mlčela a snad to ještě schvulovalal“ Proto jame uve
řejaili lokálku ta jen 8 největět reservou — a nic
určitého jsme nejmenovali, dokad sami nebudeme mít
v celé záležitosti jistotu. Kdo poměry Hradecké zná
a veřejný život sleduje uzná, že by toho bylo mnoho,
co by se mělo změnit a zvláště o tom jistém, chou
lostivém bodu měla se zavést vážná reforma. Hra
decké nevěstince jsou toho důkazem. „Osvěta lidu“
zajisté to dobře ví, — ale poněvadě se jednou jedná
o „Obnova,“ pak ovšem musí zahájit útok protl ní
a k tomu je jí kašdá zbraň vítanou. V tom případě,
kdy máme v té neb oné záležitosti jistotu, nerábáme
jistě dáti průchod pravdě. Kde ale té jistoty není a
uveřejní se to, co vlastně takřka z úst lidu jest vzato
pak třeba jen opatrným způsobem na věc upozorniti.
Ale když někdo chce činiti za to sl. městskou rada
todpověduou, pak jest to holý nesmysl, který jistě
kaštý myslící člověk odsoudí.

Dobrodiní antikvarlatů. Jakmilesepři
blíší jarní rovnodennost začínají zdejší kněhkopci před
háňky v koupi starých školních kněh, ačkoliv jest
dobře známo, že studenti potřebují školníh kněh až
do posledního týdne. Vvzvání ke koupi knih „za nej
vyšší a slušnou cenu“ jest tak lákavá, že mnohý sta
dent prodá cenou nejenom jiš nepotřebné, ale i

třebné kniby, aby je zase po prázdninách o 5Oproc.
oupil dráže na útraty svých rodičů. Získané poníze

obyčejně promarní. Víme i o zjištěných případech, če
studenti kradou svým kollegům knihy a zanášejí do
antikvariatů. Zlořád tento musí přestati, nemá-li stu
dentstvo naše úplně se zdermoralisovati. Říditelé škol
mají nad tím bdíti, aby se ještě před koncem roku

vykonala všeobecná přhádké kněb. Bude to užitečnější, než-li neplodné vyačování po provedené již klas
sifikaci ke konci školního roku; opatření své adělí pp.
ředitelé knihkupcům a dají jim výstraha před před
časným kupováním. Kdyby výstrahy dbáno nebylo,
přenechá ee zálešitost policii. Vede se dozor nad ve
tešnickými obchody, proč by se neměl díti domor nad
antigaeriáty, ktoré podporují lehkomyslnost i zločin
nost. Vylačujemoe sice všecek zlý úmysl při dosavádní
praxi knihkupců, ale masíme upozorniti na zlo, jež
nelse mičením pomíjeti.

Po Hurových slavnostech. Takjiž je
Zasepo všem. To co udržovalo „husitské“ noviny v
slavnostní náladě, co plnilo aloupce těch jistých žur
nálů, které by bez Husa ani nemohly existovat —
zase minulo — a vrací se vše do všedního života.
Ještě tu a tam nějaká ta přednáška o Hasovi a pak
zase budon ty jisté listy jenom vzpomínat — — —!



Poslední „OsvětaJidu“ nazývá naše články o Huso
vých oslavách křížáckou výpravou. Minulé číslo „Ob

novy“ jest prý plné Hasal E Hajn ae tolik o néhobojů vědyt si myslí, še nikdo jiný nesmí o Husovi
psáti leč — on a duše mu opřízněné. A proto te
bude jistě zase slobit, že ještě dnesvěnujeme v „0b
nově“nějakoutu smínkao oslaváchktorézekonaly,
kdy se uskutečnila ta známá, v „Obnově“ jiš často
jmenované fraška. Ale nejen „Osvěta lidu“, nýbrš
mnoho listů českých v této době s bespříkladnon sa
Hivostí napadalo „Obnova“. Ten „nejklerikélnější“ list
(dle „Času“) pomátl trochu těm jistým pánům hlavy
— s nemejíce jiné sbraně, propůjčili se k nadávkém
a jislivým poznámkám. Toť ovšem jiš u nich zbraň
obvyklé. „Obnově“ to ovšem jen slonší k reklamě, že
ona ze všech katolických časopisů 6o téšiln největší
pozornosti. Tak bezděčně ti páni přispěli joště k je
jímu rozšíření. —

Husova oslava v Hradci Králové.
Hradečtí výstřední šivlové oslavují Huea jiš po kolik
roků v domněnce, že byl Hus také nějakým výstřed
níkem jejich zrna. Nikdo se tomu počínání nedivil,

rotože někdy se musí výstřední povaha vybouřiti.
tos však m pánové vzpomněli, že by měl celý Hradec

Králové adíleti nápady zneuznávaných kapacit, proto
dali městskou radu, aby komandovala obyvatelstvo

radecké ku všeobecnému osvětlení z respektu evce
Hanouska a trahláře Hájka. Když městská rada od
mítla toto vnčfování ce do vnitřního přesvědčení ob
čanstva, vydal snámý dodavatel obecních starších pa
ličské provolání, v němš síra a oheň metá se na hlavu
městských radních a občanstvo ve jménu třetího sboru
vysývá se ku osvětlení. Provolání toto však obsabajíc
některé podpisy falňšorané (o čemě máme důkazy), vy
znělo celkom na prásdno, neboť ulovilo jenom několik
židů, kteří ze strachu před vytlnčením oken osvětlili.
Na ten rámns dopadlo to s osvětlením celkem slabě.
Dojemná shoda panovala ve svíčkovém vlastenectví u
židovských obchodníků a u některých advokátů. Jsou
třídy občanstva, které s Hueem mají mnoho zajisté
společného, neboť také za své „přesvědčení“ mají —
škodu. Že i někteří majitelé nevěstinců přihlásili ne
k Hasovi, nelze ee diviti. Při dosavádním pochopení
husitských oslav, mobli by třeba mohamedání oavětlo
vati okna. Útenářetvo nám promine, že nerěnnjeme
této husitské frašce delší místo. — Upozornilí jsme
jiš před časem na každoroční frašku v „Obnově“ již
Častěji jmenovanou, proto si vtipný Čtenář již sám
povšiml těch hloubavých duchů, nesoucích lampiony
ne komando belvetské. Zašili jeme letos opětně „pro
bloupení“husitské oslavyI

Židé a Huwo. Pozoruhodnýmzjevempři „osla
vě“ Husově v Hradci Králové byla osvětlená okna
všech židovských obchodníků a zvláštní parádní loď
židoveké omladiny při večerní regatě na Orlici. Židé
a Hus! Slaví snad židé v Husovi vlastence českého?
To by nesměli ostentativně mluviti na náměstí ně
mecky v ryze českém městě. Slaví v něm snad če
akóho literáta? Pak by nemohli duševní potrava čer
pati z německé Bohemie a z Nene Freie Prasse. Ctí

by ee musili odříci Mojžíše. Pravou příčinu těchto
oslav každý as pozná a proto si snadno zodpoví
otázku: Kdo více strácí přižidovské účasti na oslavě
mačenníke kostnického, Mojžíšči Has?

Hus — Gumberlamd. V sobotavečerko
naly so v Hradci současně dvě slavnosti A sice plu
kovní a Hasova. Jistý venkovan přišel také k večera
do Hradce, aby viděl tu velkolepou slavnost Ha
sovu, ku které „Osvěta Jida“ zvala kde koho! Poně
vadž se v Hradci ještě nevyznal, šel tam, kam nej
více lidí šlo — a odkud zaznívala hndba — totič na
prostranné nádvoří v nových kasárnách. Tam viděl
celvu záplavu lampionů, vojenskou kapelu a mnoho
lidí. Bylo mu to aice nápadným, že hraje vojenská
hudba a že to jest v kasárnách — ale přec ee do
mníval, že to jest oslava Husova. O plakovní slavnosti
totiž ničeho nevěděl. Teprve kdyš před zrakom jeho so
objevil malebný ohňostroj, tvořící slova „Hoch Gamber
land“, tázal se několikazdejšíchpánů, jak ta slova
se kooslavě Husově vstahujíl Páni se dali
ovšem do smíchu a vysvětlili mu jeho omyl. Zároveň
mu řekli, kde ce oslava Husova koná — ale on od
větil: „l to je jedno, slavnost jako slarnost, to já už
vostanu tady — —!" Myelíme, že takových lidí, kte
rým jest vůbec lhostejno, jaká slavnost je, jen kdyš
se hezky pobaví — zúčastnilo se Husovy oslavy mnoho!

oc. demokrat! a Emo. Z několikamíst
docházejí nás zprávy že při oslavách Hasových hlavní
roli hráli — židé a soc. demokraté. Národní s boz
národními ve bratilčkovali,. bylo hodně házeno frásemi
a k udržení nadšení ovšem bylo zapotřebí hodně
chmelového moku. Bez toho by snad vůhec oslava
Hasova nemohla být. Ne však jenom soc. demokra
tám, alo i těm „národním“ šlo blavně o to, způsobit
demonstraci protikatolickou, — a Has k tomu měl

Klouda měl nejdřív přednášku, která, jak „Osvěta
lido,“ sama dozoává, byla „ostrým projevem proti
klorikalisma.“ Ten „ostrý projev“ by se spíše mobl
uasvati snrovým útokem na katol, kněžetvo a svláště
katol. bierarchii, Kdyby tak to šlo podle alov p. dra.
Kloudy, muselo by přijít všechno kněžstvo šmabem
na braníci — ovšem ne na tu Kostnickou — ale na
tu „svobodomyslnou“ českou „Svobodomyelně“ by
ee pálilo až radost! Přítomným soc. demokratům zo
to ovšem líbilo, neboť nadáváním kněžetva jim trefil
p. dr. Klouda do noty, Oni sice pro nábošenství vů
bec mají jenom výsměch — ale taková „slavnost“
Hosova se jim Jíbí přec! — Aby pak slavnosti dodali
také lesku, seskupili se před budovou děkanství a
banebnými výkřiky dávali avůj vztek na jovo. Bylo
mezi nimi vidět i muže, kteří již alkoholu přebrali
a sotva na obou se mobli udržetí — ale bulákali
vesele dál. Také mnosí [z těch „národních“ apokojeně
přizvakovali. Když přišli policajti, rozprchl se dav
do hospod a zdejších bordelů, aby pokračoval v oslavě
nešťastného Husa. „Osvěta lidu“ o tom píše: „Po

dobné demonstrace nosobralujeme, dává se tím ne
přátelům zbraň do rukou a úřadům záminka k příští
zápovědi, To ovšem píše, jem aby se nařeklo. [bned
sle projevuje avoji radost nad slavností alovy: „Všude“
bylo ařít nadšení “ (Bpiše zuřirou vášeň, alkoholem
podporovanou. Pozn. red.) „Kult Husův vězí hlaboko
v ardci lid.. Méme pro budoncnost nejkrásnější na
děje, še se námluvy Říma s českým národem přece
jen rosbijí.“ To se sase pana Hajnori povedlo. Inu,
není nad jebo důslednost! Hulákající, beznárodní a
besnáboženská luta tedy bude panu Hajnorí pomáhat
v boji proti Římu. Ale může býti ubezpečeo, fe právě
tímto způsobem lid ještě více přijde k rozumu a po
zná pravý účel Husových oslav, še totiž to jest Jen
rafioovaným způsobem uslíčený boj proti katolicismu,
Kdyby tak byl Has opatřil v Pardabicích kdo jej
oslavaje a jakým spůsobem, jistě by se byl s odpo
rem od lidí těch odvrátil!

V Chrudími, podobnějako v Pardubicích
ži oslavě Husově v noci z pátkune sobotu táhla
ůsa pouličních křiklonnů k budověarciděkenské a

provolávala banbu Římu atd. Tato cháska chtěla tak
ukázati novémnarciděkanu „co všecko umí“, (bylo
to jiš umlnveno) aby měl jako před ní respekt —
ale nevěděla, že vldp. arciděkan neměl tu radost, vzá
cnou jejich návštěvou se těšit, jelikož ještě předtím
večer odjel do Hradce Králové, aby se v sobotu tů
častníl zkoušekbohoslovců v bisk. semináři.

V Malšo«leieh u Hradce Král. uznal za
dobré také mladý pan J. Jelínek promluvit o Hasovi
a sice na náhoně, kdese nejvíce husy pasou. Jeden
pán, který byl přítomen, o té „přednášce“ vypravuje:
„Přečetl jsem již dosti nestranných dějepisných děl o
Husovi — ale to, co nám p. Jelínek porídal, jsem
přece neslyšel. Ty jeho dějiny mají v sobě něco pra
zvláštního, poněvadě se z rámce historicky dokázané
pravdy vymýkají a sdají ae býti pouhou fantasif.
To je snad ta moderní husitská specialita.“ K tomu
poznámek netřeba.

Z Parduble. V nedělidne 30. června, ko
nána byla u nás zvláštní slavnost, svěcení pomoíku
nad hrobem v Pánu zesuulého děkana Frant, Sloupa.
Obřad svěcení za sasistence všech místních duchovních
vykonal biskupský vík. tajemník pan V. Kodrna farář
s Bělé, sa velikého účastenství pardabického obe
censtva. Ve svó slavnostní řeči poukázal pak p. vík.
sekretář — pjak láska, zase láskou jest splacena,
Nevymizelat opravdu láska zo ardcí osadníkůk jejich
dachovnímu, byť mrtvému — 1 za hrob jde jejích lá
ska, a nad hrobem pomník staví“ — Plnou měrou
všeho uznání jest hodno obecenstvo pardubické. Tra
glckým skonem odešel nebožtík p. děkan nezanechar
ni peněs ni majetku. Zůstala po něm chudák matka,
již ujal se nynější p. děkan Ulbrych, ají v děkanské
budově příbytek daroval. Aby pak I nad hrobem +
p. děkana pomolk byl zbudován, o to zase s bratrs
kou láskou staral se p. katecheta Fr. Langkra.er,
vydav knížku, pohřební vzpomínka na p. děkana Fr.
Sloupa — jejiž čistý výnos věnován byl ku zří
zení pomníku. — Péčí a vytrvalostí p. katechety se
staveno pak za tím účelem komité, jehož předsedou
zvolen p. okresní hvjtman E. Scheller. Sebráno více
jak 800 K — a k uctění trralé památky + p. dě
kana „vystavěn náúherný náhrobek, o němž lze říci,
že jej vystavěla láska osadníků, a láska bratrů kněží.
Při obřadu svěcení zapěli studující realných škol dva
případné sbory s nevšední pílí nastudované. A všem
těm, kteří jakýmkoliv spůsobem, ať psněsmi ef prací
přiepěli — všem těm volá ten náhrobek jak dobře

m p. vikar. sekretář srdečné a upřímné „Zaplatůh.“

Archoslegický sbor „Vocel“ + Hoře
Kutné oznamuje, že galerienad hlavní římsou vyso
ké lodi a rohové pilíře a oblouky velechráma ov.
Panny Barbory nákladem 07.059 K.44 h. provedeny
atím práce z venčí ukončeny. Také klenba západní
dostavby provedena, ku staré klenbě připojena a po
prsníky empor rekonstruovány. Klenba vysoké lodi
— práce celé rostanrace nejnebezpečnější — byla
ačistěna, nově omítnuta, trhliny vyspárovány a znaky
oživeny. V opravě nalézá se právě nejvzácnější část
velechrámu, klenbapresbytaře, jehož osm oken rozměrů
nesmírných opatřeno bude dobrodinci bohatými ko
berci, střední pak nad hlavním oltářem bohaton
malbou figurální.

Z družstva Erbenova v Miletině
se nám oznamuje: CÍl náš dosažen. Krásný pomník
K. J. Erbena vypíná se do výše 8 m. a každý, komu

ob no bylo vté době, neš rouškou zahalen byl,ohleděti naň, byl překvapen. Autoru svému, p.
indřichu Říhovi, akad. sochaři na Smíchově slouží

jen ku cti a mošno říci, že krásné toto dílo, jak
znalci se vyjádřili bez zisku postavil. Můžeme směle
tvrditi, že všichni, kdoš přijdou vadáti hold svůj
tvůrci vznešené „Kytice“, v plné míře uspokojení
budou. Nechť také každý kdo ctí velikého našeho
pěvce, neopomene Miletín navštívit a na sochu po

atřiti. Jistě toho nikdo litovat nebnde. Odhalení
ude se konati dne 27. t. m. Plakáty i posvrání jsou

rozeslány. Věak bolestně dotklo se nás, že došel pří
pis, podepsaný samým starostou města, úe slavný
městský úřad v Čáslavi, vo své národní uvědomělosti
plakáty nalepí tehdy, až mu drudstvo pošle poplatek
1 K. 80 h. sa použití návěstních tabulek, které ai
město samo pořídilo. Po 18 roků atřádalo drušetvo
po haléřích potřebný kapitál k uctění velkéko ná
rodního básníka a kdyby po čáslavsku jiná česká
města jednala, muselo by družstvo místo slavnosti

řádati novou sbírku ne zapravení účtů dle Čáslavi,
deš někteří předáci asi cenu K. J. Erbena usnati

nechtějí, aneb snad nedovedou, kdešto jiná města
sama jíž před časem se o plakáty hlásila,

Nový arelděkam chrudimský, vedp.
Dr. Jozef Mrštík byl v novém svém působišti slarně

uvítán. Měetaká rada v jejíž čele stojí nyní slov. pen
dr. Havelka přičlajla se všemožně, aby příjezd nového
dachovního správce byl slavností, s níš by se těžilo
veškeřé obecenatvo. To však savdalo příčinu k jisil
vému článku v sobotním číslé „Osvěty lide“ kde do
plsovatel posměšně se zmiňuje o slavnosti té a pří
Čiňuje hrabos poznámku, že vidp. arciděkan ještě týš
den vedl pohření průvod, s fe ani už teu výdělek
nenechal kaplanovil ©Poznámka tato osvětluje jasně
vlastní jádro „Osvěty lidu.“ Jenom tapit a sáse topit
— o jiného te sde nejedná. Každý soudný člověk
uzná, že jest to jenom chvályhodné, když nový arci
děkan ihned po svém příchodu úřadu úvého se ujal
a to zvláště když místo arolděkanské tak dlouboů .
dobu bylo neobsazeno, ©Vedp. erciděkan, jak o něm
všade, kde působil a zvláště v Hradci známo jest, ově
domiítě své. povinnosti konal a také tím, že ihned ae
ujel práce, dal na jero, še přední jeho snahou jest
pracovaf va úkoli mu svěřeném. A co došlo všeobec
ného uznání a veškerého obecenstva, to jest v očích
dopisovatele „Ouvěty lidn“ prospěchářstvím. Opravdu,
to mizerné, beacharakterní Stvucí „Osvěty“ které
avláště v poslední době již dostapuje vrehole ©vzbu
zuje hnus a opovržení v každém, jen pončkad vážně
myslícím člověku!

Návrat do církve. Dne 6. t. m. sklédal
při vojenských slušbách ve chrámu Páně Josefovském
vyznání víry jeden ovangelík, vojín 48. pl. pěchoty.
Jak s námi eděleno bylo, odhodlal se ke kroku tomu
s čistého úmysla. Kdyš letos o velikonocích v jednom
pokoji zdejší voj. nemocnice kde s jinými, kteří ne
mobli účasť bráti na společné velikonoční pobošnosti,
nemocen ležel a nedobrovolným posluchačem byl pří
pravných promlav ku prijetí av. svátostí, vzniklo
v něm touha státi se katolíkem. Po delších vnitřních
bojích svěřil se o úmyslu svém na patfičném místě,
Nasnačeného pak dne s blaženým pocitem snahu svou
a touhu po pravdě, jakož i prací přípravnou koru
nována viděl, složiv do rukou vdp. kuráta A. Honiga
přísaha a vyznání víry. Svědky viděli jsme p. štát
ního lékaře Dr. V. Nováka a lékař. zástupce Dr. J.
Manhala.

Oslava Helda-Orebskéhe v Třebe
chovleích. — Jak jsme jíž oznámili, odhodlala
se městská rada v Třebechovicích na naše upozornění
v „Obnově“ oslaviti věhlasného svého rodáka, v den,
kdy tomu jest právě GO let, Co semřel. V neděli,
dno 14. t. m. půjde průvod do městských lesů. (Boru)
sa účastenství všech spolků zdejších, kde v přednášce
us žívot dra. Helds we poukáže, načež následovatí
budon zpěvy a hudební prodakce. V pondělí pak bude
sloužena v břbitovním kostele slavná zádnění mše av.
které se všechny spolky a korporace sůčastní. Po
měl sv. půjde se ku brobu dra. Helda, kde městská
rada položí věneu a místní kaplan dp. Kante ačiní
případnou promluva. Obecenstvo Třebechovické zajisté
vůčastní se ulavnosti té a domy ové ozdobí, čímě
bade dán důkaz, že cti vzpomínku na svého zaslon
žilého rodáka.

Radikální listy — a slašnost. Jiš
dlouhou dobu novšímali jsme si „Radikálních listů“
pražských, poněvadě vážná šurnalistika sarový způsob
Jejich psaní již dávno odsoudila. Takový list, který
místo věcných důvodů jenom kal a špínu bází na lidi
mu nepohodlné opravdu si ani pověímnutínesaslu
buje. — Ale v jednom z posledníchčísel jasněji než
kdykoliv jindy osvětlají k L. své miserné pozadí:
jen nadávat — a zas nadávat! Lokálka nadepsaná:
„Fuj“! vztahuje ee na zprávičku, nedávno v „Obnově“
uveřejněnoupod názvem: „Sokolovnabez okrasy“,že
totiš sa pobytu císaře v Prase zůstala tamnější so
kolovna bez ozdob, a že jsou mezi sokolatrem jed
notlivci, kteřícelou politiku apatřají jenom — v de
monstraci.Ead.Listysice nicneopravajou, naší
správa nevyvrací — a prostě— nadávají.
Dotykem toho „králobradeckého lístku“ se prý obe
cenatvo zneuctívá, fikovýlist prý nestačí k sastření
náhody „klerikalisma“ atd. — Jen co je pravda; v
nadávání jsou páni s R. L. chlepíci. Škoda jen, de
se alespoň tek dobře nenaučili dělati — správnou po
litikat To by emadlidu více prospělo. Způsobem paaní
by se mohly R. L. jiš dobře vřaditi mezi „Právo lida“,
„Červánky“, „Rašpli“ atd. Ubobá žurnalistikol

„Labské Proudy“ ovořejňojív posledním
čísle uadšené statě o Hasovi, Mezi jiným tam čteme:
„Z hranice kostnické vyšlehl plamen, který strašný
ventil požár po vlastech Českoslovanokých. Lid český
obíhal se v tábory, válečné vosy srážely se v uedo
bytné vozové bradby, lvrdé hrady rospadávaly se,
města lehla plamenem a to vše dokázala hrstka
„božích“ bojovníků . . . I“ O ukrotnostech, kterých
se Hasité na katolících dopouštěli se „Labské Proudy“
sice nezmiňují — ale přec ten jejich referát vzbuzuje
trpkou ironil. Napsaly tak bezděčně to, co i my ka
tolíci jiš často jsme citovali, kdyš jsme poukázali na
činnost těch „božích“ bojovníků! Jenom nerime, Jestli
čtenářové „L. P.“ to pálení českých měst a hradů
badou pokládati sa věo ulavnou — jak ai to jistě
P„L. P.“ přejí — a neho jim napadne něco o bar
baratví a ničení této země!

„Stráž ma kladském pomezí“ takto
listek úplně bezvýznamný v poslední době, kdy mnoho
listů zuřivě se vrhlo na „Obnora,“ přišla také se
svou troškou do mlýna. Ale je to troška hodně mi
zeroá, která nezasluhuje nio jiného, než aby každý
čtenář a ošklivostí se na ni vyplívl. Tento lístek nám
vytýká, že brojíme proti Haaovl. Mesí „zločiny“ kte
rých jeme se prý dopustili na Husovi jest teké to,
še Husa jeho těrou aŠivolem stavíme mnohem
výše, nešli celé řady nynějších svobodomyslníků a
odpadiíků,še Hus jestkatolíkůmbliššímneš pro
testantůmašeHusučíl$smýšlolcelkempravo
věrně katolicky/ Jest k tomu upravdu hodná dávka



hičaposti třebe, aby toto mohl někdo popříti — a ta

saslshaje nic jiného, neš přřnejmenělmútrpný úsbětí
Nového Bydšova s námpíše: Vjel.

nam = posledních čísel „Oavěty lidu“ spůsobem me
slýchané drzým napaden byl milovaný nář školní tn.
ajsktor pan Jan Coufal. Duševní nemoci učitele pana
Jana Bubeníku ze Smidar bylo jako úroda použito
k tomu, aby některý radikální socialistitký učitel
okresu Novo bydšovského mobl svou nelibost svéma
inspektora dáti na jevo, aby se na ném nějakým spů
sobem pomstíi mobl. Jaká to míra odvahy podezří
vati, že daševní nemoci učitele p. Bubenfka jest pan
inspektor vinen Pisatel těchto řádků mlari) o bane
bném článku tom .s jistými pp. učitely, kteří jej od
soudil: co nejrosbodněji. Jeden po přečtení u příto
tmnosti více učitelů, vyplivl se na zem a pravil: Jost
to bestiálnost, sákeřnictví, neštěstí jednoho použíti
k tomu. aby inspektor, jenž nikomu dosud na okresu
ueublížil, byl takovým způsobem lotrovským shanoben.
Dnes pak vychází na jevo, Ze učitel, pan Jan Bubeník,
jené jestponěkudchoromyslýmmáorganickou vadu
— jak vám jeho tchán, lékař Smidarský prohlásil.
Tím odpadá ono lotrovské podezření, jaké uvaleno na
paas inspektora Coufala, jakoby on byl příčinou, že,
jak praví „Osvěta“ p. uč. Bubeník aešílel. Učitel Bubeník
měl vádycky strach před inspektorem a sice každým, ne
jenom nynějším a to hlarně od té doby, co k návrhu
sesnnlého zemakého inspektora Tilleho od okresní školní
rady pochvalným dekretem byl vyznamenán. Míval
strach, aby něco u něbo nebylo shledáno, co by vy
Bnamenání jeho činilo illasorním. Byl učitelem řádným
a pličinlivým. A jeho neštěstí dovede zákeřnický, re
volverový liat využít jako zbraň proti muži, který
v celém okolí požívá veliké obliby.

O návětěvě školy v letě se nám sděluje:
Ty úlevy, které se dactra v době letní povolují, Do
nesou žádných blabých výsledků. Mooho tříd jest
takřka prázdných. Tak k. př. v Chlenech a Kostelce
mad Orl. v V. třídě misto 73 žáků — chodí jen 16.
A jak to pak vypedá, kdyš takoví žáci příjdou zase
"do školy? Učitel ae s ními masí zdržovati, aby ale
spoň částečně dohonili to, co se vyučovalo, Čímž zase

sinotvo, po celý rok pilně do školy chodící trpí, neboť
se nemůže dále pokračovat, A pak ty mravy! Děti,
školou porinné použiji úlevy k výdělku ns polích,

zvláště u velkostatků, kde se stýkají a dělníkydo
„spélý.ci m nalyší a uvidí lecos, co by dítě ještě znáti
-nemělo. Také si navykají na pití kořalky. Proto ae
„stává, že kdyš zsse do školy přijdou, saslechne učitel
leckdy ošklivá slova, nemravné rozhovory, čímě se i
ostatní děti kazí. Ozmývajíse již vášné hlasy, které
upozorňují, če takovýmio způsobem se mládež demo

„talisaje a vyučování nemůše'nésti žádoucích výsledků,

Pohlednice jsou dnes nejvýmosnějšímspor
'tem, který e» se zvláštní oblibou pěstuje. Tak £ Praby
v době všsaokolského sletu bylo zasláno přes milion
pohlednic. Ale mnozí majitelé papírnických závodů
tnají na prodej pikantní pohlednice, které skoronej
vío jdou na odbyt. Jistý knihkupec nám adělil: Po
blednic krajinářskýchse neprodá ani třetina jako po
hlednic s pikantními obrázky, Jiš není řídkýmzjevem,

ože atudeati mají ve svých abírkách výhradně pohled
nice nemravné U výkladních skříní (třeba v Hradci)
kde jsou poblednices nahými ženštinami se kupí
nejvíc mládeže. Netřeba zvlášť upozorňovat, šetskový
drah pohlednic jistě k umravnění nepřispěje. Má li
mládež již zálibu v pohlednicích, pak nechť jeon to
pohledy a kterých so čerpá nejen zábava, ale i pou
čení. A tu opozorňujem na pohlednice všeho drahn
ovoce, které vydává dp. A. Zámečník, t. č. v Práe
kačcoe u Hradce Králové. Sbírka takových pohlednic
snamenitů ve hodí pro školy, hospodářeké spolky ap.
Provedení pohlednic těch jest skvostné. Objednávky
vyřizaje obratem dp. A. Zámečník.

momování. Ministr kultu a vyučováníjme
novář pro tříleté fankční období od počátku šk. roku
1901—1902 až do konce šk. r. 1903—1904 členy

-©. k. zkošební komise pro čkoly obecné a měšťanské.
weHradci Králové: ředitelem J. Nováka, řed. čit,
ústavu, jeho zástupcem profes, Ed. Beránka, členy
profesaory Eman. Mířsovského, Jana Veverku, Fr.
Zdaříla a Karla Feierabemda, okr. šk. inspektora
Jana Dunovského, učitele ovičné školy Amt. Při
díka, K. Smrše, Jos. Tittelbacha, učitele ludby
Stan Dobše a ředitele měší. školy v Třebechovicích

„Ed, Erbena.
7 Důvějná schůze. Selskápolitickájednota
pro Pardubice a okolí konala v neděli o 10. hodiněopo.edne důvěrnou schůzi v měšťanské besedě v Par
dubicích. Přístup měl pouge, kdo byl opatřen legiti
maoí. Při schůzi mluvil poslanec Udršal: O politické
Aitaaci a poslanec St. Kubr: „Vysvětlení sporu če
ských zemědělců s poslancem Udržalem.“ Na to se ko
naly volné roshovory.

Neepatrné zacházení re zbramí.
Ve Stičanech u Hroch, Týnce atříleli z pistol mladíci,
aby si tak nkrátili chvíli a udělali nedovolenou zá
bavu. Jeden znich měl pistoli asi hodně zarezavělou,

rotoše nemobl kohoutkem pobnouti, aby rána vyšla.
a! tedy pistoli A. Rabasoví, svému epoludraho, aby

sám skoušel, sdaž rána vyjde. A rána skutečně vyšla,
jakmile A. Rabas piatoli doruky vzal — ale na ne
dtéstí celý náboj vnikl Rabasovi do noby v sto
benní části. Nešťastný mladík byl ne to ihned vezen
do nemocnics v Chrudimi, ale na cestě jiš semřel,
Dne 9. července pochován byl na hřbitově vo Vejra
novicích. — Škoda mladého šivota! Opětná to vý
otraha, sby nikdo nezahrával si ve střelnou abraní |

Bleskem zraměmi. V neděli odpoledne
strhla se kol Pardubic prudká bouřka. Několikrát
uhodilo. Špalek, chalupník z Jesničánek nahraboval
so tvou denou seno na louce a „tribany“. Před bouří

schovali se do kapr sona. Najednou padla rána amaadelé Špalkovi k semi sražení bleskem, Špalek je
siloš spálen na ruce 8 noze a Špalková stratila řeč
a nemohla býti přivedena posnd k vědomí,

Z Kutné Hery. Dne 5. t. m. zastřelilse
+ Kutné Hoře setník 21. pěšího pluku J. Pometla,

Blesk udeřil onehdy v obci Svidnici u Chlen
do ohalapy chudého tesaře Hadouska. V malé chvilce

strávil r celé stavení, tak še nemohlo býti ničeho
zachráněno. ©Rodina Hadouskova octla pe v největší
bídě.Zvláštnímvšak jest, že blesk ndeřil právě do údolí,
kde chaloupka atále, kdežto kolem na výšinách stojí

Požár vypoki dne ©. t. m. v noci v Malém
Poříčí u Náchoda, ve statku pana Fr. Hejslara. Ne
jen statek, ale celé zásoby hospodářských plodin, ná
bytek a mnobo kusů hovězího dobytka shořely. Rol
ník Bejslar byl jen na nepetrnou Část pojištěn.

Oběsli se. Dne 10, t. m. obšeil ss v Opato
vicích dělník J. Richtar, který teprve krátkou dobu
byl ženat. Příčinu k sebevraždě zavdaly domácí aváry.

Ze Staré Paky. (Na kolejíchzachrácena
padoucnicí.) Před několika dny klesla jistá dena za
chvácena náble padoucnicí na kolejích dráhy severo
zápední na trati mezi Starou Pakou a Trutnovem a
vůstala tam v bezvědomí ležet. Po chvíli říjel v místa
ona vlak ze sdejší stanice. Strojvůdci podařilo se vlak
v čas ještě zastaviti. Ubohá žena byla vložena do
vomu a odrezena až+do nádraží v Trutnově, odkudě
byla dopravens do tamní nemocnice,

školy veitelství hospedyňské
Stěšerách rozesýlá právě pozvání ku slavnosti ukon
čení školního roku jež odbývána bude dne 14. t. m.

Na stavbu nového kostela v Jemi.
kevicích dobrotivě přispěly sbírken
následující obce: městys Krčín 25 K. 90 h;

rnčice 8 K. 30 h; Bohuslavice 41 K. 61 b; Pohoř
32 K. 60 b; Bolehošť 111 K. 50 h; Střesetice 12 K;
Probluz 4 K; Neděliště 4 K; Plačice 10 K. 10 hb;
Vlčkovice 4 K. 20 h; Praskačka 9 K. 12 h; Urbanice
4 K. 90 h; Voznice z K. 80 h; Liblany 11 K 80 b;
Řipeko 4 K. 60 b; Výrava 61 K. 90 h; Hořeňoves
17 K. 30 h; Chlam v K. 40 b; Čistoves 8 K. 40 h;
Lípa 7 K. 20 h; Králová Lhota 45 K. 60 b; Jásená
43 K. 62 h; Nový Ples18 K.70h; Černilov 68 K. 10b;
Libnikovice a Pnstina 68 K. 70 h; Oujezdec, Číbuz
a Hubiles 31 K. 44 bh; Smržov 6 4; Lejšovka 18 K;
Libřice 29 K. 30 h; Předměřice 16 K. 40 h; Sendra
žice 9 K. 20 b; Máslovědy 18 K. 30 h., za které
milodary erdečné díky vyslovnje a o další příspěvky
uctivě prosí Ford. Hanonsek, děkan v Třebechovicích,

Ze Želiva ce nám píše: Kdo by o minulo
sti města Hradce Králové i o dějinách diecése krá
lobradecké obšírnějších zpráv sobě přál, dočte ce jich
v knize: „Dějiny Hradce Králové nad Labem a
biskupství hradeckého. Sepsal a vydal J. J. Solař.*
Spis ten obsahnje 5BO stran velké osmerky a utál
původně 4 21. 50 kr. Pokud zásoba stačí, prodává
80 nyní za velmi eníženou cena, pouze 3 K, u eprávy
klášterní knihovny v Želívě,

Odsouzený redakter. Redaktorfrankfart
ského časopisu „Freidenker“, který ve svém listě ban
livě se dotknul J. M. ndp. biskupa Kralobradeckého
a dp. faráře Vlčka z Nové Vsi ohledně afóry Hilsne
rovy, odsouzen byl těchto dnů k vysoké, peněžité po
kutě a k veřejnému odvolání zprávy té.

© 2 ,'

Různé zprávy,
Světícím! biskupy v Čechách jmeno

vání jsou kanovníci: Vadp, Dr. Frant. Krásl a vedp.
Frindt v Praze. Prvý zůstane v Praze jako pomocník
arcibiskupův — a drahý, půjde do Litoměřic, jsa asi
vyhlédnut za nástupce stařičkého biskupa Scběbla.
Máme tedy v nynější do“ě v Čechách sedm biskapů,
což nikdy ještě nebývalo.

Cyrillomethodějská schůze v Praze.
Slavnostní schůze na oslavu av. apoštolů Cyrilla a
Metboděje dne 8, t, m. v měšťanské besedě konaná,
měla skvělý průběh. Čestným předsedou byl krabě
Vojtěch Soběnborn, skutečným p. Václav Kotrba, Slav
nostní řečník vdp. děkan Jan Vychodil ze Želechovic
líčil zásluby sv. věrověstů slovanských, zmínil se o
encyklice „Grande munas“, 0 významu pontí vele
hradských, o dárném a nynějším kultu sv, Cyrilla a
Methoděje, kteří zachránili nejen Čechy a Poláky, alo
také dle Pogodina rueký národ. Jejich svátek měl by
ne zavósti (aké v Čechách Říšský poslanec dr. Hraban
pravil, že bohdá Češí přilnou k Moravanům, jako tito
te cítí s Čechy za jedno. Sv. Cyrill m Methoděj na
vrátili a dali národ sobě, pojistili mu budoucnost.
Náboženství jest zdrojem duchovního života, vzpru
žinon a oporou národa. Ku zdravému vývoji národ
ního života třeba hájit náboženství, národnost a
statky a to stejnoměrně; náš zápas politický točil se
dosud jen za národnost a to bylo uhybou, zanedbá
valo se náboženství i majetek. Náboženství není a
nebude nikdy věcí soukromou, náboženský život nelze
odděliti nikdy od soukromého. Náboženství nepatří
jen do kostela, nýbrž i dosvědomf. Náboženství musí
pronikati i do politiky. V pokřesťanění našich předků
zálešela otázka jejich existence. Tak praví Palacký.
Heslo „pryč od Říma“ bylo by pro nás osudným a
pryč od Ríma“ je též kult Jana Haen. Has má dě
ati pláštík, pol nímž se má heslo „pryč od Říma*

prováděti. Katolíci budou hájit všdy svou víru, ná
rodnost, rovnoprávnost a národní smír. Selská půda
mizí s rakoa našich; proto musíme hospodářeky se
sílit. A my hájíme vlast, kde kráčali sv. bratří, sta
ráme-li ae o hospodářské senílení lidu. Schůze za jásotu skončena.

Úasepisecká správa. HlasNárodaozna
muje: Že spolehlivého pramene se nám sděluje, že od
příštího Nového roka mají „Katolické Liaty“ přijati
Jmeno dřívějšího časopisu „Čech“, jehošchef.redakto
rem bude p. Spáčil Žeranovaký, člen redakce brněn
ského „Hlasn“. Majitelem listu bude psk p. V. Kotrba,
jenš ra určitou roční enbvenci zabezpečí jistý vliv
„Dražstvu av. Vojtěcha“, ješ jest nyní majitelem „Ka
tolíckých Listů“, Pochybujeme, še zpráva tato jest
pravdivou a ten „epolehlivý pramen“ H, N. ee asi
okrývá v onom vlhkém zá outí, zarostlém lupením
klepů a pomluv.

Rozšíření oplsn © české otázce
Spisovetel' 'kálký '6čákkě Otásbepoď názvem: „Der

úcionalititen and Verfaseungaconflictin Oesterreich,
Rudolf Vrba zaslal apis ten od podsimka loňského

roka v počtu 3500výtloků vyvikajícím osobnostem,především všem členům nejjasnější naší panovnické
rodiny, duchovenstva ve zněměeném území, do vf
deňské říšské rady, kam bylo zusláno 400 exemplářů,

litickým úřadům s redakcím cizomemských listů.
Kato namáhavou ' práci vykonal za krátký čas spiso

vatel sám. V rozesílání spisu toho apisovatel pokra
čaje dje možnosti dále.

čti Benedekevy, kterévydánybyly,
neolýníhují zápisky z doby války aneb plány, které
měl, nýbrž jest to čistě soukromá jeho korrespondence.
Ale jest zajímavo ji pročíst. Ad dosnd jevil se Be
nedek vážné většině rakouského obyvatelstva jako ge

nerál neschopný, despota, a ten jebo [ponetný „tajnýplán“ byl předmětem stálých vtipů. Nynívšak, kdo
„Paměti“ jeho přečte, jistě se zamyslí, neboť pozná,
v jakých poměrech Benedek čil, jak vzdorně a nopo
slušně so k němu chovali podřízení generálové, kteří
také nešťastný konec bitvy zavinili atd. Neméně za

jímavou je Benedekova závěť! Ač mnozí a zvláště ssoké krohy těžce mu ublížily, ač ee dožil jednoho
sklamání za druhým, přec odpouští všem a pokorně
vzývánejvyššíautoritu — Boha.S poctami vo
jenskými nepřál si býti pochován. —Není
pochyby, še kniha ta značně přispěje, aby všeobecný
úsudek o nešťastném Benedekovi byl jemu příznivější.

Dík socialních demokratů. Čechové
vídeňští pomábali pří poslední doplňovací volbě do
obecního zastapitelstva socialním demokratům. —
Kdyby byli odevzdali své hlavy kandidáta křesťansko
eocialnímu, byl by tento zvítězil, — A za to se do
stalo Čecbům krásné odměny, Soc. demokratický list
„Arbeiterzeituug“ bned po volbách o slavnostech nc
kolských v Praze napsal: „Zbdačelé maloměšťáctvo,
lumpácký proletariát pražských předměstí v nej
horší nousi sdegenerovaný, studentstvo, šovinistie
kými výtránostmi sesurovělé s části sešmokované,
to byli čivlové, se kterýché se skládají včerejší
řvouní „Hurál“ a dnešní křiklouní „Na zdar“
Čechům vídeňským bude to zajisté počením, jak se
mají ns socialní demokraty spoléhat.

Konkurs ovalen byl opětna jednu nadějnou

českou firmu, pan Fr. Sezemeý c, k. továrna nazboší voskové v Mladé Boleslavi, Podivno,že k úpadku
firmy přispěly z velké části — klepy. Nepřátelé pana
Sezemského rozšiřovali o něm zprávy nechvalné, tak
že v krátké době byl p. Sezemskému obvyklý úvěr
odepřen. Ač obchod del dobře a byla naděje, žebrzy
se ještě zlepší, přec pomocí hanebných pomluv a klepů
se stalo, že najednou všichni věřitelé svó pohle
dávky požadovali,čímž ovšem nastala katastrofa. P.
Sezemského každý lituje, neboť to byl obchodník svě
domitý a přičinlivý.

Nepodjatost úsudku přizkouškáchaspi
rantů operních jak H. N. oznamuje, anaží se docíliti
pokrokumilovná manicipalní rada marseillská novým
spůsobem. Z obavy, aby sličné či nevzbledné zevnějšky
konservatoristek pány sondce nemátly, posadila kan
didátky do jednoho, porotu do drabého sálu a zavřela
mezi ními dveře. Copařští soudci však nechtěli sipo
alechnoatí zkoušku za dveřmi, a zavrhbujíce tuto no
votu, vzdali se svých úřadů.

Vojsko na žně. Abyse hospodářůmv době
žní vypomoblo pracovními silami, budou od 1. srpna
na čtrnáctidenní dovolenou propuštění všichni vojáci

Opatření to platía zeměbranci, kteří o to žádají.
prozstím pro Čechya bude, osvědčí-li se, vpříštích
lótech zavadeno ta*é v jiných zemích rakouských.

(Zasláno.)

Vyhláška.
Jelikož výtahy pro rok 1901 v příčině veškerých

osob v obvodu c. k. okresního hejtmanství v Hradci
Králové osobní dani z příjmů podlehajících zhotoveny
jsou, mohou páni poplatníci do těchže v době od 6.
včetně do 19. července 1901 v úfedních místnostech
berního referátu © k. okr. hejtmanství v Hradci Kr.
v úředních hodinách po předložení příslněného průkazu nah'édnonti.

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 6. červenci 19)1. 1hl.

pšenice K 12-80—1840 žito K 11-60—12-30, jadmena
K 860—900 ovesK 6-90—8-00, promo K 10*00—00W0
víkve (K 1470—16 90, hrachu K 17-00—19-50, jáhly K
1900 krup K 1650—2400, bramborá K 220—2-80,
jetelového semínka červeného K 00*00—00:00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00:00—00:00, máku K 3100
olejky K 00:00—00:00, Iněného semene K 21-00—00:00
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenič. otrab K 110..
1 kg. másla K 2202-56, 1 kg. sádla vepřového K
1'44—1'60, tvarohu k 0-28—0-82, t vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 15:00—0-00, jeden hokt. cibule K 9-40
jedna kopa drobné zeleniny K 0-60—1-30,

Listárna redakoe.
Kapitola Práskadská“. Conejdříve!Pozdrav!

Loučeň. Srdečně díky sa upozornění, V někte
rém čísle se k věci té vrátíme!

„Kaprál“. Snad sa něco hodí. Odkládáme propříštíčíslo. Pozdrav|
úslav. „Podvysocké Listy“ vůbec nečtome. Po

lemiku? Skoro bychom ae styděli s listem tak mizer
ného zrna se obírati,

Žádáme zdvořile, aby dopisy

bísk. fskérny se týkající nebylypo dobu prázdnin zasílány na osobní
adressu nýbrž jedině na

Biskupskou knihtiskárnu.



PO |
Josef Neškudla, |*

c a kr. dv. dodavatel

vJablonnémmadOrl.č.d.86
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
vl všadet osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

věedh kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.EIEN
OAODO V

Bursa práce.
Přijme se několik učňů na různá řemesla za velmi
vhodných podmínek u řádných mistrů, též dělníci

různých odborů a i jeden cestující. Přibláškypřijímá Jos. Polák st. v Hradci Králové.

TDTODC9000

Látku na kleriky
a letní kabáty, čisté vlněnou 134/136 cm. širokou
za zl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drabů e suken ku chrámovým účelům v nejlev
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašlo
obchodní dům se sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Ohohodní komorou Pražakou za
vlastni výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá.„O———
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce.
v Hradoi Králové

ev.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zázobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových Bperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné atolnj

| nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
- jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
| druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

. než všude jinde.

: Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
; značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky bodinek se vyřizují.
P" Všeza levnéceny."B

(| Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

dyrové pravé logosové pstruhy
též donně marinované, dobře upravené, ve vaničkách
od 3 da 10 kg. nabízí za nejlevnější cenu a zasílá

J. N. Nováka vdova ve Vys. Mýtě.
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- dan Kryspin,x

kat | U.S zpnovot,ná-P

y 8 odbornýr- závodSí malbuokenkostelních
a PRAHA-I.,

č. 168 st., Malá Karlova ul. Šís. 20
nové blíše Malého náměstí (dříve
přes 00 roků na Malém náměrtí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice $ se šelešnými rámy, sb

, čěmá 1 vsasením.

Vetkeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně, bozevší závaznosti

ka definitivní objednávce,

Založeno roku 1886.

Premier Nejlepší

Nejlepší

(pole(0.Lt. ď
Coventry (Anglie)

IOTU9L

(Čechy). Windmůhigasse 38.

František Vodehnal.

Zástupce pro Pardubice a okolí:
incene Chomrak.

lze:Promior Premier| Hotopěí

J
Dekorační malíř a pozlacovač

AN BARTA,
v Rychnově n. Kz.

Staré náměstí čís. 78.

tronátním úřadům

zlaoování oltáů
a veškerých potřeb kostelních.

za jichž správné provedení se ručí.
Jeny co najmírnájií.

nými rozpočty.
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Oltáře,sochyaj.
vo vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a soohařsk

práce kostelní ý pro
v Sychrově (Ďeohy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí (ranko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Proredeno ke 500 oltářů.

M) lecko-průmyslových provádí se s přesnou (D
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní zvalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných alosích; malování sálů,

-salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

NY" Práce a objednávky "IN
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též.

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti:
hotelu Merkur.

WW Cenníky na požádání franko. “R

amuPo ohudokrovnoot,rhoomatiemco
nemeci ženskéatd. „., phulosu,

výtečně osvědčené, moderně zařízené, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, jodové, jehličnaté,

jo 1massage za odbornéhořízenílázeňského
r jAUDna.J. Peluňky pronemocinervovéa míšní.

Půvabnákrajina, suchá poloha, roztáhié
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
staurace a stanice poštovní i telegrafní.

Vzdálenostod nádražíJosefov-Jaroměř

pů hodiny, vozy na uádraží, apojení s Prahoutyřlkráte denně.
Řiditelství lázní Velichovky.



XBOGOGOGOGOGOLOOOOLY| Oltáře, kazatelny, a t, d.
, PRE“Povné ceny! "i WB“Fovné ceny! "i r.

Velký příležitostní BranilšKKJITOUŇ

| „di i a (0) p EJ návodřerbářskýa umělétruhlářství

od Hromadarade Erálré,

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

Velké náměstí vedle hlavní trafiky,

Následkem pokročilé salsony odprodávám zásoby svéhozboží, výtečnéjakosti, za báječně levné ceny!

NE E E dnb od dvý"6bd ped doprý KodAetanol 7 dak ohn]

svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod

: všech kostelních paramentů.

FEETDLKTTROTT07ESSEA

L. Letní střevíce prodámyod 95kr. výše.

Zkaný praci a glotovéod 70 kr. výše. Letní střevíce pro dítky od 70 kr. výše. : Cenníky, vzorky i rouchabotová na ukázku
eny praci 1 glot. od 30 r. „ se na požádánífrankozašlou.

ok sástěrky hnjrocé 80 kr. Mm Páaloděváunáěě odvoduěchs10.0dodužujvějePrávědubdvě. -E08

spodní mohairové zl 120 Zvláště upozorňujina bájeňněI. levné osny obarevných punčoch Nejvyššívyznamenánína zemskéjub. výstavé v Praze:
čestný diplom, 1891. Nev bší vyznamenání na školské
chorvatské výstavě v Záhřebě:čestný diplom. Nejv. vyzn.
za vystavené varhany naNárodop. českoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výštavé v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajincké výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní unalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

O.k. výs. W továrna

dámských idětských jakoži ponožek

Slunnikyvšehodruhuod ", 126 výše.| pro pány ve všech birvách od 8 kr.
Deštníky pánské i dámsk Dále odporučujico nejhojnějizá
Rukavicenitěné . od 12 kr. výše.| sobenýskladkrajek, vložeka aplikaci

Pásy dámské kožené 1 stahové od| bavlněných 1 hodyábných. — Stuhy28kr. vý všeho druhu. — Švýcarskévyšívání.
Dámské bravaty » od 30 kr. výše.| Pánské prádlo a kravaty. Turistické

Sněrovačky . .. od 80 k.8 kr.Peněženky. biňaky.—R n neo vý. , odšivky a veškeré přípravy .
Letní střevíc he d zl. 106 P. T. .krej Ť vadlní střevíceproPÁDY© proP Tpp kral advadlenyz oeny na stavbu varhan a harmonií

Jana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsoustavco

uejdůkladnějia v S 0ěPRVY
ších aopravy avarhan provedeza iniraějie

dodmínek, šech tavšech soustav pro
harmonia kostely,školy a
salony v nejlepším provedení 8pě

tiletou sárokou a sA ceny mírné.
taképravéamerická harmonia (Gottage

Organs) jsou na skladě.
V závodě bylo vryhotoveno jiá okolo 4000 nástrojů,

a byly tyto ns veškerých výstavách nojpřednějšími ce
nami vyznamenány.
Oenniky varhan a harmonii na požádán

zdarma a franko.

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 teláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj

, ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

Každé sluze méhokřesťanskéhozávodu.
Učiňte prosím, malou objednávku na

zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky box zrýšoní cen!

možnoblahopřáti,která V
z ohledů zdravotnícha : Založenor. 1860.
úspornýchaprojejí lahod- Ej | Volectěnému duchovenstvu
nou chuť Kathreinerovy jh doporučuje

sladovékávyKneippovy ať Karel Zavadil,
(pravájenveznámémpů- ; zlatník a pasířv Chrudimi
vodním balení) používá. Ra svůj hojně zásobený skladnáčiní bohoslužebného

se stříbra, bronsu a jiných kovů
vše slině v ohní zlacené a stříbřené začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
mnovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná te rycchle a
zadlon se již svěcené se styrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocoval

nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se vm kzakoupení Aopravě kalichů, monstrancí, ciborií, rolikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.
o a 0, 96-3ke
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harmonia americké a evropské sóustavy . =
RUDOLFPAJKR 4 SPOL. ==]

v Hradci Králově. HVnj l
py! Ň Filiální sklady: Budapest: VIII. Jósaef kčrůt 10; v Brně, Nová ulice č. 8; veVídni IX. Harmoniogassejjš.

kal WP>Iilustrované cenníky franko a sdarma. ij

Do HradcoKrálovéa okolí! | RR ©5o= Kankurence.

ní příčinou přesídleníméhopochařokoska- ně Založeno r. 1807.menické d č postavenýchvlastních | BESS :

důsovniciČelskonakéhoKeblzímhotovév zá| PSE Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.sobě se nalézající nd eIIOUSLEGC
školní 4, */4, “/ výborné se emyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15,
20—80 ul. Violy, čela, basy, citery, flétny, klarinety a t. d. velice levné; na př.:
koncertní citera v pouzdře od 7 zl., flétna z grenadil. dřeva 10 klapek z nov. stříbra
12 sl., klarinet z grenadil. dřeva 14 klapek Fis brejle z nov. stříbra 19 zl. Kytary,
mandoliny, hrací stroje. Pouzdro na honsle od 190 zl., smyčce od 45 kr. do 15 zl.

Bubny pre obecní úřady, hasičské a pomecemskétrabky a veškeré
plechové hudební nástroje za cenu výrobní.

Výtečné struny. :

Připomínám,že zároveň co nkušenýhmdebníh chovám na skladě jen nástroje :jakosti nejlepší, přesně laděné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pochvalných uznání

po ruce. Objednávky | správky přesně a rychlo.

Jan Čermák v Hradci Králové,
velké náměstí čis. 133.

9:NÁHROBKY
z pískovce, různých mramorů, žuly a sienytu za
ceny velice mírné, některé i pod cenou výrobní.

P. T. pánům truhlářům, řezníkům, uzenářům
doporučaji avůj závod k dodání mramor. desek na
nábytek, stoly a pulty, zařízení pro kavárny,
cukráře, koupelny, desky pro koželuhy atd.
Cenníky na požádání zašle kamenioká dílna na

zboží mramorové a pomníky
Zdenko Ježka v Hradci Králové.

Dětskou houpačku
prakticky a vkusněSpracovanou ku koupi zamírnou cenu nabí

Frant. Pavlík,
zámečník v Hradol Králové.
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PRAPOR| Nejlevnějšíceny. SV

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražské i venkovskéspolečnosti—
WW>Fivo z měšťanského pivovaru v Plzni| přímo od čepu. “fi
Slavnostní, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarává
k největší spokojenosti, ve kterážto příčině těší se hojnému, lichotivémo

P. T pp. hostíz !rahy i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida. VáclavVacek,majitel.
„m

©.xmánínedaliymamenné-Jj ADtonin Sucharda Josef Štěpán,
, | | JÍ sochař ařezbář v NovéPace (Krkonoše)

ba věžních hodimM|| EEG Buotzztetzoe aa || "T Poohnenkér rozdatv um evního; opravujej :

výroba věžnich nodin no my nát čen mající,bedlivěopravaje,Ji | ollákě,kazatelny,všehodruhu sochy a veškeré
Frant. Moraousa PorlacnýeA polyehromnje.Že výrobkyrlasní úíley| | do obora toho apadající práce v nejmodernějším

v Brně, Velké náměstí čís. 6. nějších. ne provedenía v cenáchvelmilevných.
vyrábía dodává Antonín Sucharda.

věžovéhodinyprokostely,školy,radniceatd. - Rbhbbbk 44b bb

MUDr, L. Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinaje od 9—12 a od 2—4 hod.

onimální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.byt k pronajmutí

v Hradel Králevé č. 321.(protiobch.škole) P RAHA Zajištuji rychlý účinek a nejvyšší
kuchyň čtyry pokoje, předsíň, dva záchody. spíže, . ě , výnosnost.

koupelna,sklep, půda, za Z8 zl. měsíčně, Jungmanova třida. Biroká ulice č.12. 09“ Nonahraditelné “U3
Bližší sdělí majitel domu Jam Skála v Hradci |Králové č. 146. 0

mý We-Velkývýběr©y
zlatých a stříbrných skvostů,. svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS

ješ nelze žádnou jinou kygelinon fos
forečnou nabraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
oiran a , soll drmselnaté, kalnit,
specielní hnojivo stébliny s oko

ny (kulovatiny).

Poštornokou sádru suporiosiátovou
ku vrchnímu huojení jetelišť « konservování

chlévské mrvy, pleni vápNO

+
+
i
+i
+

i k podzimní setbě

:
+
+

:
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továrna Břeclavi

í 3 kyselinuai- L SCHRAK oltornébodinář a zlatník v Rychnově n. K. hnoji . KOR
přisežný znalec o. k. okresniho soudu. Ústřednípísárna:PRAHA, Jindřišakéol. 21.

Obrázkovéconníkynapožádánízašlo.P

Ifá by tel. Ludvík Knoepr |Úplnévýbavynevěstám.
Výrobky dokonalé. wHradci Kralové, Malénáměstíč. 117. Ceny mírné.

Pohovky. Celé garnitury, Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žiněnky.

Majiret a vydavatel Politická družstvo tiskové v Hradei Erál. — Zodp. redaktor Alols M. Vobejda-Prosečský. — [iakem bisk. knihtiskárny v Hradoj Král,
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. © Je tomu ne-li úplně, tož jistě bez mála
třicet let, co jsem jedenkráte na zím šel

koa ovocoou alejí. Chudý sadař, jeně
si byl od vrchnosti koupil ovoce, promluvil
ke mně, snám-li jejichpana pátera 8.... ka.

zdravil a zachoval. „Umře=
la mi dcera a šel jsem k němu o pohřeb, že
pro chudobu musím udělat jen „výkrop“. Ale
velebný pán povídaly to še nemůže být. A přišel
do domu-azaplátil spěváékům i zvoníkůmíNa
to řekl jsem: „Ale jsou tam.u Vás párů,a ti
Io nemují tak rádi. Je prý „jezovita*. Na to
odvětil sadař: „Ale to jsou ti, co do kostela

Odešel. jsem od dobromyslného člověka
samyšlen. Zdaš nehodí se na tuhle událost
elesa písně:„Když jast nejhůř, Ty jsi nejblíž,
Ty snáš v bídě přispěti?“

A ještě jiná událost mi napadla. Staré
mu baráčníku a Ponoenému přišel aya domů
te světá:— zdá se mi že s Vídně, se souolio
těmi. Navštívil a navštěvoval ho farář a denně
posýlal mu jídlo, obzvláště silnou masovou
polévku. Chuďas tatík tak byl pohnut, že
přišel do fary a pravil — trochu prostoná
rodaě: „Omi lidé o alch všelicos povídají, ale
já jsem povídal, že nejsou „takovej“. Kdo

k by tohle adělal?“ Bylo to totižve vsi,
de byl jeden tak mnoho osvícený, který říkal,

opět připomínám alova: Když jest nejběř,
Ty jsi nejblíž.

Ale neplatí to jeu o jednotlivých, nouzí,
nemocí a emrtí strápených, nýbrž platí to i
o českém národě.
7 Bylo to n. p. ku konci šestnáctého století.
Úpadek českého národa po válkách husitských,
roztrěkami náboženskými byl jiš značný.
8 protestantstvím drala se němčina měroa
povášlivou do bradů i měst. Toho času —
r. 1684 — vyšla knížka s nápisem: Kratičké
ohlášení. —Ahle! Čeští brátří vyčtli spisovateli,
proč že to nenapsal německy. A spisovatel
odvětil: „Proto, že by nebyla věc rozumná
Čechům německy nebo řecky psáti“. A kdo
byl 1-0 spisovatel? Byl to ten, který před
mluv: 1 svého jiného spisku s r. 1082 končí
blahopřání Vilému z Rožmberka prosbou
k Boha, aby mw pro pocšivost (čest a sláva)
národa a jasyka našeho českého požehnal. Ale
kdo to tedy byl, jak se jmenoval? Byl to

„jesovita“ VáclavŠtarm.
. To bylo ještě před „Bílou borou“. Ale
jak vidět, bylo e řečí naší a národem českým
jižhodnězle, a kdo mubyl blíže?

-A po bitvě na Bílé hoře, když bylo nej
hůř, jak to tenkrát bylo? — Nedávno sesnulý
svým časem i k mladočeské straně náležející
ředitel Emanuel Tonmer vydal pa novo spis
roku 1673 sepsaný 8 jsem: 0. šťastném
někdys, nyní však přežalostném stava krá

lovetví Českého, be pako jazyka českéhoči slovanského v Čecháchváženosti, též o zá
bubných na jeho vyhlazení úmyslech a Jiných

ale pravdivá. O opiso tomto praví Tonner:
Neznám spisu, kterýž pocházeje z časův pro
vlast naši nejemutnějších, ujímal by ge na
záhobu odsonzené národnosti naší zřejměji,
výmlavněji a srdnatěji, než tento episek. Tak
mladočeský druhdy Tonner. Ale kdo je tím
spisovatelem? Je to v Hradci Králové ze sta
robylého rytířského rodu r. 162i narozený
Bohuslav Balbín — jesuita! Když jest nejhůř,
ty jsi nejblíž.

Aspoň několik slov zespisu toho zde
uvádím: „Nepíšu na ničí škodu; neobviňují
žádného jazyka, všecky miluji ...toliko to
zastávám, že nolidským to a zcela barbarským
zločinem jest nenáviděti jazyka, jehož vlast od
tolika věkův užívala, a jeho záhubu chtíti. —
Jaont nyní lidé, na něž prstem by možno
bylo ukdzati, takovou nenávistí k jazyku slo

vanskému odpo a rozpálení, že slyší-likoho v Čechách česky mlavícího, považojí to

za urážku váženosti své a podobní krocanům
ježí hřebeny a křídly půdu metou, nemohouce
tobo poslouchati a poroučejí, aby 8e mlčelo a
neb odešlo. — A na jiném místě píše: Nade
všecko nebezpečnějším jest, když se zákony
směřuje na potlačování některého národa. —
Záhubu strojí rodu královskému, kdožkoli
atrojí potlačení národa a k bežpráví radí...
Pouhým cizincův do rad soudcův, sněmův na
újmu Jidu domácího a pokoje veřejného uvá
děním byne velebnost království celého. Tak
jesuita Balbín. Což divu, že sám Tonoer nasývá
jej mulem clihodmýma veleučeným,:jáikou s nejvdlšíchosdobvlastinař o

-A ještě jeden příklad £ toho století.

oko 1675 napaalkačz T. J. Jan Kořínek spis:Starépaměti kutnohorské. V předmlavě kto
máto spisu praví: „Abych tato kniho vydál

p česk m jazyku, trojí příčina mne dohnala.| Prvhl, abyob dokázal, še se sa řeč mateřskou
(jaké mnorí nepotatělí Čechové dělají)nestýdim.
. A aspoň jeden ještě příklad ze století

| osmnáctého. Je.to obzvláště znamenitý příklad.
Uvádí nám ho Antonin Rybička ve spise:
Přední křísitelé národa českého. Je to Sta
nislav Vydra, kněz z Tovaryšstva Ježíšova,
professor. Pravit o něm Rybička: „Vydra záhy
obrátil zřetel svůj k dějinám vlasteneckým a
obeznámiv se důkladoě pilným čítáním starších
knih českých a naším vzácným jazykem svato
váčlavským, zamiloval sobě jazyk ten pro jeho
bohatost, ohebnost, jadrnost s libozvučnost
v té míře, že jej měl za největší poklad ná
rodní a sa nejdražší dědictví po ctihodných
předcích mu zůstavené. Uvázav se v stolici
učitelskou, užíval všeliké příležitosti k tomu,
aby mládež domácí povzbudil a přiměl k lásce
k vlasti a vzdělávání národnosti a řeči ma
teřeké; ukazoval alovy ohnivými, příklady
trefoými a důkazy nevývratnými, jak svatou

ovinností to jest každého, zvláště pak vzdě
aného člověku, mšlovati vlast, národ a jazyk

a přihlížeti k jeho sachování.“ — Podotýkáme,
když už mnozí nedoufali, že by jazyk český
byl zachován, že Vydra vedle Krameriusa „n
věci tá mysli nepozbýval, nýbrž povně doufal,
že nelze, aby věc tak spravedlivá ano svatá
mohla padnouti“. A výslovně praví Rybička:
„Vydrova vlastenecká horlivost a upřímná
láska k národu a jazyka svému nezůstala des
platného účinku na jeho posluchače, známé a přá
tele, ježto právějeho přemlouváním a vyučo
váním z veliké části získání byli národnosti
naší onino mužové, kteří ke konci 18. a na
začátku 19. století byli nejpřednějšími dělníky
na poli literatury naší tehdáž ladem ležící, i

zajisté bychom pohřešovali až podnes leckterého z vašich Nejedlých, Hněvkovských,
Jaogmanů, Ralíků, Marků, Rautenkranců,
Zieglerů v řadě spisovatelů a vlastenců českých,
kdyby oni nebyli druhdy bývali žáky Vydry
našeho.“ Tak Rybička na důkaz slov: Když

bo, nejhůř,katolickýjo —be dokonceprávěten jesgita —čili,jak senyní po pasto
rech žvatlá, „Řím“byl nejblíž.

A v století dvacátém? | Odpadlík od
„Říma, protestant“ a obbajce židů, Masařík
— taky professor — jak asi ten povzbuzujek láscek vlasti?Přiměnučíknároduněmeckému
— lidomilnost s vyloučením katolíků z důstoj
nosti lidské — reformatorská zášť všeho ka
tolického hlásá ae a ukazuje v jeho listě
Času. Je vidět, že je veliký rozdíl v professo
reoh. Professor katolík z osmnáctého: století
zrovna hoří láskou k vlasti; dobře ji spojuje
e vírou svatováclavskou, ba z ní tu nadšenost
čerpá, a v století dvacátém professor odpadlík
šíří „realismus“, lhostejnost k národnosti.

V století osmnáctém „jesuita" probonzí
naději v naše vzkříšení, a v století dvacátém
„katolíci“ olomoučtí dávají se dne 5. července
probouzet pastorem Daškem.

V století sedmnáctém v Hradci Králové
narozený Balbín, katolík, hřímá do duše atla
čovatelům národa, a v století dvacátém „ka
tolici“ ožívají šidů k protikatolickým, ale prý

| národním štvanicím.

Imserty se počitají Icvné.

V století sedmnáctém byli čeští katolíci
národa, jehož úpadek zavinili němečtí a s Němci

pojené protestanté, nejblíž, a v století dvacám láteří polu s Němci volfiánskými zapří
sáhlými nepřátely našimi na Řím— kde jen
jaký pastorský, helvetský a židovský plátek.
Podobné poměry, jako v šestnáctém a sedm

náctém století 8 vývin: Chladnostk ná.rodnosti, frásovité vlastenčení a nenávistí víry
svatováclavské, to jest co se šíří v století
dvacátém. Oo z toho může pojíti? Nový úpa
dek národa. A jako v století sedmnáctém
štváči zmizeli, a katolíkům poneehali úkol
národ křísiti, tak to bude, jalé se zdá, zase.
Až zase strašné rány zasadí národu fanatičtí

zle, až-mu bude nejhůře, budou katolíci opět
nejblíže.: *TAB »

v, : m r

Dopis z Prahy,
mv Praze, dne 17.července,

((Mladočeské starosti o svornost v národě.)

Kdyby se jenom poněkud politicky vážně
u uás myslilo, troufáme si tvrditi, že ani po
lovina omylů a nedopatření, v nichž náš ve
řejný život za přítomné doby tone, nebyla by
možnosti. Avšak u nás docela klidně touže
osobou prohlašuje se dnes něco za černé, co
včera prohlašováno za sněžně bílé; usvědčený
does šelma zítra klidně opětně usedá v ho
dnosti a úřady, 8 nichž byl včera aehnán 8
odstraněn; osoby i mínění postrádají pod
sebou pevné, tvrdé půdy podstatné skutečno
sti, na místě na skále stojíme na bahně.

Nejžalostnější roli v tomto zmatku pojmů,
řesvědčení a v tomto popletení pravdy 8e
ží hraje od několika posledních let strana

mladočeská. Tvrdíme to beze všeho hněvu a
nějaké závisti, ano ostatně postavení mlado
českých pohlavárů závidění hodným není nijak.
Postap politiky mladočeské nebyl žádným
přímým, úcty, obdivu a vážnosti hodným po
litickým pochodem, ale to bylo metání ko
selců, jež zrovna respektu nikde nenaháněly.
Nebýti ženské prosíravosti a chytrosti paní
poslancové Šílené z Tišňova, která chápajíc
vhodnost situace, přinesla do vídeňského pa
rlamentu nárač a ještě nuši různých břmo
tidel, čímž mladočeskou obstrakci uvedla zde
v náležitou platnost, honosila by se mlado
česká politika jenom tím blažícím vědomím,
že se dalá vo Vídni několikráte napálit a že
v parlamentě vlastně umožňovala to, proti
čemu tam státi byla vyslána.

Vzpomínáme dob před patnácti lety,
když jsme v Čechách začali z tichého repta
vého nesomhlasu přecházeti ve hlasitý odpor
proti politice staročeské a jejímu „čelednímu
řádu“. Celý český národ byl do jisté míry
taffovskou odkládavostí ve vyhování spravě
dlivým požadavkům a potřebám českým tak
unaven a domrzen, že rozhodnou oposíci proti
tomu vedoucí straně mladočeské bylo velmi
snadno staročeským poslancům mandáty po
brati. To se rapříti nedá, že se páni ti sta
rostí o věc národa nikdy nepotrhali, že v pa
rlamentě obyčejně ve své většině scházeli, že
netrpělivý lid buď jalově chlácholili anebo se
naň zlobně utrhovali, dovolávajíce se svormostý
jako zárračbého proutku v politice.

A tu vzpomínáme, jak proti tomuto sta
ročeskému dovolání se svornosti v národě od
města k města jezdil řečniti p. dr. Herold.
Tisícové doposud žijí, kdo ho proti svornosti
bouřiti slyšeli a kdo mu tloskali, když na
místě pěstování svornosti odporučoval v po
litice pokusití se o štěstí junácké, sliboval
paláce blahobytu, mlovil o promluvení sí
a králem.

Lid takové rázná řeči ovšem že rád po
slouchal a když tak advokát řečnil, také věřil,
Ze to mladočeská strana provede, co posel



její po českých městech před tisíci avědky
slibuje. On jezdil e tím jako s flašinetem o
jednom jen válečku s jedinou písničkoa proti
Svornosti.

Ten čas minul! Pan dr. Herold stanul ce
svou mladočeskou stranou ns výši politického
štěstí. Věc národa ootla se Sv rukou jeho a
v rukou jebo přátel a lid čekal, co se nyní
dále diti bude. A co ae at+lo? Předáci mlado
české strany rozdělili se o placené hodnosti
ve veřejném životě, léta prcbala, staří umírali
a mladí rostli, až stojíme opětněpřed volbami
do zemského sněmu království Českého.

Avšak co slyšíme? Na místě plesu a já
sotu nad úspěchy politiky mladočeské pozo
rujeme, jak se proti jejím vyrábilelům na
všech stranách mobilisuje, aby byli avých
mandátů zbavení a bez vděku a pense k od
staveným poslaneckým veteránům staročeským
připočtěni. Proč to? Mladočeskástrana ztratila
v národě důvěru do té míry, že proti „lidu a
voličům“ dovolává se pomoci i zbytků struny
staročeské, s níž je ochotná se spojiti přede
vším proto, aby jistí pánové své honorované
hodnosti nestratili. Po našem mínění jest to
NDvlastia národu“ jedoo, kdo důchody z ho
dností těch beře, jenom když je to počestný,
pracovitý a dokonalý našinec. Tedy vlastně o
osoby neběží, když se jedná o věc, aby totiž
za poslance zvoleni byli ti nejlepší z nej
lepších kandidátů, jak před třinácti a dva
pácti lety p. dr. Herold ve svém boji proti
svornosti uváděl.

Avšak z p. dr. Herolda je zatím RRkŮpán. Sečedivěl, zkušeností nabyl, světa bě

poznal. Jeden by myslil, že se na událostiolem něho postupem času defilnjící dívá stří
zlivě a chladně. Ale on zatím najednou opět
dává se do cestování po Čechách jako před
třinácti lety.

A jako před třinácti lety „svornost ná
roda“ odsuzoval, tak nyní začíná 80 zase „je
dnolitosti národa dovolávati, Musí na tom pa
trně volice záležeti, když takové dvě nesro
vnalosti ve svém životě provozuje. Ovšem!
Před třinácti lety leckomua „svornost národa“
zavírala vstup do zemského výboru a do řidi
telství zemské banky atd. a nyní by to mohla
při volbách leckomas provésti zase „nesvor
nost národa“, že by totiž nebylo zvoleno tolik
poslanců, kteří by těmi bodnostmi na leckoho
pamatovali.

Pokládáme za potřebné k tomu erem
plárně poukázati, jak se u nás v politickém
životě jedná. Před několika lety byla „svor
nost v národě“ věcí prospěchujeho zbuubnou
a dnes byla by prý opět „nesvornost v ná
rodě“ jeho škodou.

A to tvrdí jedna a táž osoba. Podobné
lehké přenášení se přes přesvědčení jest
předním a největším neštěstím našeho veřej
ného života. Přenášení to plyne po většině
jenom z osobních důvodů a bylo jednou
z nejpodetatnějších příčin, proč strana mlado

české práší vstříc další své budoucnostijiž orlách.

FEUILLETON.
Na rakouských jezerech.

Cestopianá črta od Fr. R. Skalickéno.

(K jezeru gardekému.]
(Pokračování).

Jezero gardské, římský Lacus Benacus, ro
zlévá se na hranicích tyrolsko italských v ladné
kotlině alpské, vroubené na východní straně pro
táhlým hřbetem Monte Balda (2200 m) a na zá
padě strmými výběžky judikarských Alp. Délka
básníky zhusta opěvovaného jezera dosahuje 52
km a severní šířka jeho 4km.rozpíná se na jihu
na 16 km. Značnou plobu 366 km? zaujímá tento
jezerní skvost, jehož pouze '/, patří na severu
Rakousku, kdežto ostatní plocha náleží talii, která
vlastně si vede zde jako výhradní majitel celého
jezera. Paroplavební společnost jest vlašská, při
jímá jen peníze vlašské a při vstupu na parník
podrobujete se již kontrole vlašských finančníků.
Jezero Poskytuje pohled téměř hladiny mořské,
poněvač při jeho délce jsou jižní břehy ze severu
pouhým okem nesnadno rozeznatelny. Celou tuto
ohromnou nádržku vodní zásobuje hlavně ledov
cová skupina Adamelo, vysýlající z východního
boku svého řeku Sarku, která při svém výtoku
z jezera u Peschiery úplně se povlašťuje, zvouc
se Mincio, Voda jezera nikdy nezamrzá, ztrácejíc
v zimě teplotu pouze jenom do 69 C, a skýtá
okolnímu obyvatelstvo hojných darů svými výleč.
nými pstruby, lososy, úhoři, kapry atd, Jest to
skutečně charakterní jezero, nebof jeho zevnější
krása snoubí ses bohatými dary niternými. — Ze
Solnohradu vede cesta k jezeru gardskému krajem
svrchovaně zajímavým přes Innsbruck, sedlo bre
nnerské a Trident. — Ohbled na únavu čtenářstva

vnynějších parnech mně nutí, aby přelétl myslí
přes všecky zažité dojmy po této cestě a abych
čtenáře zavedl přímo do poslední stanice v jižním
Tyrolsku, odkudž lze nejdříve ku Gardě se dostati.
Stanice tato jest městečko Mori.

Nechceme jí toho vzpomínati, nechcem
se p. dra. Herolda nijak právem dotýkati a
skutky jeho posazovati, ale poukážeme jenom
ihned k další nesrovnalokti jeho řeči se ska
tečností.

Pau dr. Herold dovolává se jednolitosti
a svornosti v národě. Činí tak zajisté jménem
strany, v jejíž čele spolustojí, činí tak zajisté
ne základě usnesení etrany té, činí tak ze
přesvědčení, že toho je alespoň na ten čas
potřebí. Proto se tážeme, jak to přijde, še se
mladočeští vůdovvé dovolávají svormosti a jedmoli
tostivnárodějakovdcípotřebnéa šesoučámě
celá řada na mladočaskéstraně erisleněněodví
slých činitelů v národů štve, popouría svormost
tu sme je?

Tato dvě fakta ae nekryjí, ona sí odpo
rují a to sluší včasně vytknonti. Ve přítom

ném, v národě panujícím zmatku ha 80 volání po svornosti ovšem že především strany
agrární. A tu není nevčasno také několik slov
pronósti.

Praotcem strany agrární jest známý ne
dostudovaný filosof a nyní najednou sedlák
Alfons Šťastný z Padařova a proto odpo
ručoje se každému, kdo program strany té
pečlivě neprošel a nepromyalil, aby si ho
opatřil a důkladně ho prozkoumal. Nalezne
v něm mnoho, co lze vzhledem k materielníc
poměrům oběma rukama podepsati, avšak po
depsati se to nedá ze stanoviska moudrosti
vlastenecké a tím móně ze stanoviska nábo
ženského, na jehož důležitost a váhu zrovna
strana agrární jaksi zapomněla.

Toho ei jistí činitelé měli a mohli již
dříve všimnouti, než-li se s ní důvěrně ob 1
mati začali. Jsou však také lidé, kteří se
s Alfonsem Šťastným nebodou líbati jedině
proto, že snad nenávidí Mladočechy. Ta ne
opatrnost ge může leckomu velice Špatně vy

atiti. Kdo jsi četl, rozuměj, dokud je čas.
oadré, objektivní, na lásce a pravdě zuložené

a záhy připravené zakročení při nadcházejí
cích volbách do sněmu při nejmenším může
donésti to, že vzhledem ke prohlašované, žá
doncí „svornosti v národě“ nebude z opatrno
sti kandidován a nemusí býti zvolen nikdo,
proti němuž by byly ze stanoviska katolického
námitky. Taková je sitnace! Proto ať není
prohrána, jako se stalo o posledních volbách
říšských.

Drobná obrana.
Královéhradecká konsistoř Jindy

a mymí v „Oase.“ Vábný tento nápis přináší
nedělní Čas v čele zvláštního článku, takže
čtenář právem očekával nějakou důkladnou
rozpravu, poněvačlist tento řídí se prý Ha
vlíčkovým heslem: „Rozamnou a poctivou po
Jitikon“. Zatím však kritika královéhradecké
konsistoře dckazuje, ža se redakce Času ne

Z Mori vede do Rivy úzkokolejná dráha, která
zrovna tak zařízena jest ku pohodlí obecenstva
jsko drába kol jezer Solné Komory, poskytuje
však ještě cennějšího požitku cestovatelského. Ne
vylíčitelný pohled naskytne se vám bnedle za sta
nicí Loppio u jezera stejnojmenného. Y divoké
roklině norské rozlévá světle zelenavé vody roz
košné jezírko s romantickými skalnatými ostrůvky,
ozdobenými šťavňatou zelení. Dráha v mocných
křivkách objíždí tento jezerní skvost, takže něko
likráte <bjíždíte luzný tento kout zemský, ale zdá
se vám, že příliš krátce zde meškáte a nabýváte
přesvědčení, že by v tomto zátiší míjely by vám
dny života úžasně rychle. Tim více litujete dva
své sousedy, Němce, kteří jsou zabrání v tak ho
rlivou kritiku křiklavých sútisků« německé národ
nosti v Rakousku, že z celého luzného kraje ne
spatřili ani jediný obrázek. Nechípete, proč tací
lidé vydávají se na cesty, když týž jalový hovor
mohou doma vésti v každé hospodě, Neradi lou
číte se s idyllickým jezírkem Loppijským, když
najednou u stanice Nago otvírá se vám ze značné
výše nezapomenutelný pobled na nepřehlednou
ozurovou bladinu, jak na italskou klenbu nebeskou.
V úžasu uvědomujete si tento nenadálý pocit zra
kový; již si tvoříte úsudek: «ZříteLago di Garda«.
Nikde žádné jezero, žádné moře neoplývá tak syté
modravými vlnami jako jezero gardské. Radostně
pozdravujete jeho blízký břeh a v dobré naději,
že uzříte ho v malé půlholině, dáváte se unášeti
spěšným vlakem k blízkému již lázeňskému městu
Arko, jež pod ochranným bokem Monte Brione
poskytuje zimního času chorým plicím výtečného
zotavení. V Arku jest též villa v r. 1895 zemře
lého arcivévody Albrechta, vítěze Custozského,
jenž z oken svého příbytku mohl patřiti na dějišté
svých slavných dnův,

Ležíť totiž Custoza poblíž jižního břehu gard
ského V Arku sbledáváte bujnou jižní květnu.
Rozleblé háje olivové ae staletými exempláry za
jímají vždycky syny severu. Vlak probíhá jitní
část města, v němž jsou četné nádherné villy pro

spravaje ani rozumem, ponůvač by SeProDustila na veřejnost takové nesmysly, a še nedbá

ani pootivostí, protože B neaveřejňovala patrnéIti. Béře tedy Čas podle vzoru svého patrona
Havlíčkovo jméno nadarmo, jak to hnedle do
kášeme. Čas uvádí z r. 1829 článek z časopisu
„Přtele mládefe“, v němé odporačuje králo
vóhradecká konsistoř kněžstvu přátelský po

měr k ačitelstvu. Za tento projevČasDiva oukonsistoř hradeckou po sásluzechválí, ale
obratem začíná nynější konsistoř tapiti ne
maje ani nejmenšího dokladu x něhoš by tuto
hana mohl vyvážiti. Jaká jest to logika, když

se stará konseistořchválí pr veřejaý projevu nynější haní bezdůvodně? Časopis universit
ního professora zahazuje logiku do žita a
spůsobu nepříčetných lidi plete páté přes de
váté. Ajenom kdyby Čas chybil zde s hlouposti|
My máme odůvodoěné podezření, že Čas chybil
sde schválně, čili že dopustil se podvodu. Čas
podezřívá nynější konsistoř, jakoby nepřála
dobrému poměra mezi kněžetvem a učitelstvem,
uváděje pro svá tvrzení jen smýšlenky a lži.
Tak n. p. neostýchá se tvrditi, že konsistoř
hradeckávydalamonitom secretu m, kdež
prý sajímavým jest odstavec o poměru kněze
a učitele. „Kněz prý nechť bedlivě, ale nená
paduě pozoruje privátní život učitele, jak plní
rituelní (snad se plete p. Herbens nějakou
židovskoa konsistoří. Pozn. sazeče) předpisy,
co čte, jakého jest přesvědčení politického atd.
Materiál takto sebraný bude se dobře hoditi,
aš se bude jednati o odstranění nepohodlného
učitele. Toto biskupské monitam secretam svou
policejně detektivní tendencí učinilo každý
estný poměr učitelo „a kněze nemožným“.

doý tajný výnos nebyl vydán s konsistoře
ku kleru, aby učitelstvo čpehoval anebo s-ním
žil v nepřátelství. Právě naopak, vybízívá cír
kevní úřad hradecký duchovenstvo vždy ku
nejlepší shodě a snaží se mravnímii materiel
ními prostředky žádoucí tuto shodu mezi kněž
stvem a učitelstvem udržovati. Každoročně
udílí se peněžité podpory z konsietorních fondů
chorým učitelům a vdovám po učitelích, děti
učitelův přijímají se levně do studentského i uči
telského konviktu na studie. Tohle všecko jest
veřejnosti známo a Čas se přece odvátí ličiti
církevní úřad jako nepřítele učitelstva.

Není pochyby, že bradecká konsistoř na zákl.
$ 19. přinutí prolbaný Čas, aby tohoto „konsi
storního loaosa“ slavně se odřekl, jako svého
času onoho „primatorského“. Neboť jest jisto,
že toto darebáctví Úasn otiskoou co nejdříve
dvojice Hajnovská, a ctihodný Šádek, kteří: se
přičiňují všemi cilami, aby v Čechách stalo se
svorné působení duchovenstva s učitelstvem
naprosto nemožným dle kýženého hesla Lave:
leyova: „Každý řádný (1)učitel stane se proti
farářem“. Nechceme předbíhati právním kro
kům, ale považovali jsme za povinnost pou
kázati na mravní pokleslost lista, jenž byl
přece profesorem Masarykem založen k tomu,
uby české poměry umravňoval a nesprávně na
padaných se ujímal. Dnes plave Čas úplně
v kalných vodách, lapá bakňiš na všech stra
———
zimní období a zmírňuje svým pohybem citelné
vedro, které vládne hlubokou horskou úžlabinou.
Dorazíte dosti časné před polednem do stanice
Rivy, ležící u břebu Gardy, tekže můžete pohodlně
problednouti památky města a poobědovati přsd
odjezdem odpoledníbo parníku.

Riva jest úbledné město s tak šťastnou po
lohou, že dochází stále rostoucího významu ji
kožto vhodný zimní pobyt. Ze všech stran jsouc
horskými vysokými hřebeny obklíčena jest pouze
nřístupna jižnímu větru +Oře«, jenž dostavuje ae
s nezměnitelnou přesností každodenně o polednách,
aby mrtvé vedro svým lehkým vánkem cavěžil.
Za našeho pobytu věsk zdálo se nám, že Ora
béře to trochu důkladněji, neboť rozčeřila značně
vlny jezerní, které se potom již ani po celou naši
plavbu neupokojily, bránice značně postupu par
níku. Riva nynější prostírá se na půdě bývalých
osad římských, jak dokazují čelné vykopané ná
pisy. Jakožto část církevního knížectví Trident

pánů, kteří často válečným mečem hájívali své
právo proti četným uchvatitelům. Zvláštěoznoho
vytrpěla Riva ve válkách mezi Benátkami a Mi
lánem na počátku 15. století. Vdobách těchto
provedli Benátčané amělou válečnou operaci, která
připomíná přechod Hanibalův přes Alpy. Poněvadž
nebylo lze pouze z pevnivy dobýti Rívy, nutného
klíče ku jezeru gardskému, připadli Benátčané na
odvážnou myšlénku napadoouti město Rivu též
ze strany vodní, Za tou příčinou dopravili Benát
čané v prosinci r. 1438 válečné loďstvo 6 trojve
slicích a 25 menších člunech po řekách Pádu a
Adiži až k městu Mori, odkudž lodě po válcích
2000 voly vlečeny byly nejprv k výše popsanému
jezeru Loppijskému a na to přes kopcovitou a
skelnatou půdu přes město Nago ku Torbolu,
kamž za 14 dnů smělý lento transport dorazil.

(Pokračování.)
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nách, jednou u židů, podruhé z rajchu.Pochle
boval kdysi Mledočechům, dnes lísá se ko Sta
ročechům a „ujímá“ se vřele učitelatva, Proč
asi? Strana reslistů potřebuje několik mandátů
poslaneckých a učítelstvo vždy ochotně drží
valo panstva řebřík k těmto hodnostem. Této
úslahy mohlo by učitelstvo poskytnouti i ob
hájcům Hilenerovým, proto 6e musí za každou
cenu všecky ostatní strany prohlásitiza pravé
košeráky učitelů, aby nikdo jiný učiteletvu
přítelem nezbyl, Ječ helvetsko židovská strana
realistů. Odhalili jsme eice konfusnost a pod
vodnost Času, ale jsme jisti, že list tento i
nadále bnde se pyšniti heslemHavlíčkovým
„Rozumnou a poctivou polítikou“, protože drzé
čelo v Čechách odedávna vyvášilo poplužní dvůr.

Politický přehled,
České denníky, které pro nedostatek jiného

materiálu věnovaly celé strany politickýmzprá
vám, mají nyní velikou nesnáz, Říšská rada uza
vřens, zemský sněm odročen, slavnosti při ná
větěvě císaře v Praze pominuly, o čem tedy
psát? Ještě dobře, že te burská vojna dosud trvá,
vždyťpro spoustu skachen« zbojiště, v nynější
době v denníkách místa dost. — Říšská rada
sejde se zase v polovici října. — Císař se vyslovil
v Solnohradé o předsedovi ministerssva dr. Kór
brovi velice pochvalné, —

Kompromis českých stran stále více a více
zaujímá mysl vášných polítických činitelů. Tak
o vstupu Staročecha dr. Riegra do zemského
sněnu samy mladočeské listy píši, že taková
osvícená hlava více vyváží než několik tuctových
Mladočechů. Také dr. Engel vyjádřil ae v tom
smyslu. —

Dolnorakouský sněm přijal návrh o učitel.
ských pensích, Podáváme jen málou ukázku
z průběbu jednání:

Posl. dr. Ofner byl stále přerušován posl.
Schneidrem, kterýž žádal, aby židovské peníze
byly skonfiskovány za tím účelem, aby tím byly
výlohy tohoto zákona uhrazeny. Posl, Ofner
nazval posl. Schneidra alkoholikem. Posl. Schnei
der zlostně vyskočil a křičel: Vy asvinský židel
Vy ničemo! Vy všivákul Několik facek bych mu
měl dát!

Posl. Gregorig volá: 5, 7, 63! (Egyptský
snář dárá k číslům těmto výklad znamenající
velkou potupu židů.) m

Mandát poslance p. dra, Brzorádé nabízí
mladočeská i staročeská strana p. Plevovi ze
Skrejšova u Polné. Příště se o věci té šířeji ro
zepíšeme. —

V Solnohradě odhalen byl dne 15. t. m.
pomník císařovny Alžběty. Slavnosti té obcoval i
císař s členy panujícího rodu. Sotva rouška
s pomníku spadla, propukl mocnář pohnutím
v pláč

Dcera Jeana Jaurésa, vůdce socialních de
mokratů francouzských, který jest velikým bohá
čem, vstoupila do kláštera — a právě nyní, jak
francouzské listy oznamují — přistoupila ku
prvnímu svatému přijímání, Otec jest atheistou,
hlásá hoj na život a na smrt všemu náboženství
— a dcera katolickou řeholníci. —

Francouzský tisk věnuje nyní více pozor
nosti českému národu a jeho záležitostem, a po
suzuje je velice sympaticky.

V Belgii dle úředních výkazů 121.000 dětí
nemá žídného vyučování.

Císař rusky sejde se letos v Mohuči s císa
řem německým a králem anglickým.

Z jižní Afriky anglický vrchní velitel
lord Kitchener sdělil ang. vládě, že z bojiště
může býti odvoláno několik pluků pěchoty. Za
náhradu místo nich žádá větší počet jízdního
vojska. Ztráty anglické dle úředních zpráv od 4.
do 10. července obnášejí: 37 mrtvých, 81 rané
ných a 7 zajatých. Mimo to zemřelo 38 mužů a
důstojníků, 156 onemocnělo,BOK
Zprávy místní a zkraje.

Pe 25 letech. Dne15,t. m. ajeli se v Hradci

Králové kněší, kteří zde před 35 lety byli vysvěcenía sice vidpp: Ant, Boukal, farář v Pecce, Václav
Dědek, spiritnal v České Skalici, Jan Herman, farář
v Čes. Petrovicích, Václav Hlavsa, farář a bisk, vik.
sekretář v Rokytnici, Fr. Horáček, c. a k. vojenský
farář a professor ve Sr. Hypolitě, Alois John, farář
v Králíkách, Fr. Kašták, farář a bisk. notář v Sobči
cích, Václ. Lachman, faráť v Borovnici, Dr. Jos. Mrátík,
b. notář a arciděkan vChrudimi, (byl vysvěcen v Budějo
vicích) J. Ptáček, far. ve Všeradicích, PetrSlavík, farář
v Něm. Borovnici, Fr. Techertner, b. notářa děkan ve
Vrchlabí, Alois Vašátko, farář v Král. Městci a Igaac
Weis, farář v Chotči, Řáno ahromášdili se jobilanti
v seminářském kostele, kde se konaly mešní hodinky
a kněz jubilant dp. Rejsek, řáduTovaryšstva Jedi
šova měl tklivon promluva, načež všickni vykonali
ev. zpověď. Dne 16. t. m. aslonžil v téše svatyni
slevnou mši svatou vadp. megr. Dr. Al. Frýdek, bisk.
gen. vikář, při níš všickní jubilanti přistoupili ku
stola Páně, Společný oběd byl v restauraci Adalber

tina jehož se laskavě zúčastnili jako hosté vadp. ka
pitulní děkan a dp. superior Bojsek.

Dedatkem k naší lokéloo „dobrodiníanti
kvaritů“ poznamonáváme, že knihkapec pan Fgkač
v Hradci Erálové žádných starých kněb nekupaje.

© Hradci Králové píše „v Hist. Rozble
dech“ J. Pícha Zaradíl mesi jibým takto: „Již
v době dávné nenedostávalo se Hradci Králové matů
proslulých, 1 nebude jich sajisté ani sohézeti v době
příští — v době noré — kdyš rozšířenému města
starobylé„u a staroslavoému „DobroslavovuChlemei“
kyno rosroj a fivot nový, aby mušové tito chopili
se díle a véhlasem svým městu k nové cti a k nové
slávě dopomobli a sobě | svým potomkům iťast
nější budoucnost založili“ — V slovinském časopisa
„Boča“ o Hradci čteme: Jako česká Praha budí
mocný dojem v kašdém Slovanu arou alavnou mínu
lostí a atarobylými památkami, tak tskó jedno z nej
starších měst českých, slavný Hradce Králové skýtá
bohutý materiál k hlonbání v minalosti, Toto město,
Jemuž v českých dějinách p> Praze první místo a0
přisuzuje, ač bylo smítánn tolikerými bouřemi a boji,
přec uchovalo si ještě se značné části ráz starobylý
což každého cisince nemálo zajímá. — Německý „Ka
tbol, Volkeblatt“ přinesl také nedávno pod čárou popis
našeho města a končí slovy: Nejpamátnějšími bado
vami města toho jsou badovy církevní. Kathedrála,
blsk. resideuce, seminář, kollej jesnitské, bílá věž,
kaple vv. Klimenta, kustel Panny Mar'e a p. A jako
to 1 jinde bývá, tak i v tomto městá neschází lidí,
kteří sice se honosí památkami města, ale avým smý
šlením a protináboženským bojem dokazují, že sl ne
dovedou vážiti toho co záslohou církve k ozdobě a
věblasu mnobých měst a tedy i Hradci Králové so
utvořilo.“ — Úryvky tyto uveřejňujem bez poznámky.

Na ©. k. vyšším gymmasle v Hradci
Králové bylo koncem školního roku 1900—1 30%šáků.
Mesi nimi 9265 katolíků, 11 protestantů a 8 židů.
Vysvědčení třídy první a vyznamením obdrželo 63
žáků. Zkouškám mataritním podrobilo se 17 žáků.
Z těch bylo approboráno 18. — Dva dostali oprava
a dva reprobování na rok.

Na e. k. reálee v Hradci Král. bylo v u
plynulém školním roce 436 dáků, mezi nimiž 401 ka
tolíků. Vysvědčení třídy I. s vyznamenáním obdrželo
51 šáků. Zkoušek opravných povoleno 24,

Spolek Alliance Francaise v Hradci
Králové rozcsýlů jakési francouxské tiskopisy, 2 nichš
člověk jazyka francouzského nesnalý asi sotva so ně
čeho doví. Spolek, který teprve vchází v života vje
bož středu jest unad jen několik jednotlivců, kteří
frančtiuo znají — by snad lépe učinil, kdyby již
k vůli účelnějšímu jednání používal zatím pozvánek

Jest sice dobrá snahe spolku, učití své členy franó
tině, ale to přec jeot zřejmé, fe to najednou nejde
s že nemůže každý přes noc umět francouzsky.

Židé a oslavy Husovy. „Osvěta lidn“
velice se dardí, ža jsme dle pravdy konstatovali, že
při oslavě Hasově v Hradci Králové byli zúčastnění
šidé. Že tomu bylo i jinde tak, přiznávají samy mla
dočeské Neodvislé listy avon správou o oslavé Hu
sově v Holicích. Píší doslovně: „Ye starých Holicích
přednášel o Husovi prof. Masaryk. Dvě věci byly po
zorubodné. Předně přišlo na schůzi množství židů
a Holic, Sezemic, Dašic, Pardabic, Horního Jelení,
Litomyšle atd, Židé tito, kteří, mimochodem řečeno,
bavili ee jen v eamospasitelné, nepřišli jistě z plety
k Hosovi, věd)ť mezi špinavými čachráří a Hasem
není té nejmenší souvislosti. Příšli samozřejmě jen
potěšiti a posíliti „českého Zola“ To se ví, že ten
se jim revanžoval husarskými výpady proti stranám
národním. Za drulé ae ukázalo, jak žáci velekněze
Hamanity nezapoměli, že mají pěstě. Jednoma muži,
který osmělil se roagovati ua slova Masarykova, hrozil
výprask, kterému předešel jen rychlým odchodem.
Benebov, na němž „Čas“ pořád jezdí, byl tedy pře
tramfnat Holicem!, notu bene při příležitosti, kdy
každá surovost jest neomlavitolnou profanací,“ K to
mu poznámek netřeba.

„Ještě o slavnosti odhalení vojen
ského pomníka mnaVáclavicích. Pan Dr.
Fr. Drořák z Náchoda zasýlá nám následající pro
blášení: „Není žádná pravda, že o slavnosti odhalení
vojenského pomníka na Václavících vojínům r. 1806

podlý bylo sgnorováno zemských barev v obydlí Dr.ořáka. Neboť na domě, v němž se toto obydlí na
lezá a jehož dekorování přísloší majiteli domu, byly
vstýčeny dva prapory zemských barov a jeden barvy
elsařeké, čehož důkazem uvědectví p. dr. Joe. Soidla,
advokát. koncipienta a p. Josefa Kropáčs aollicitatora
v Náchodě. Bezprávné pranýřorání vrhá se tedy kři
vému anonymovi, jemuž se patrně o sobecké osočo
vání jedna, zpětl Zpřáva o ignorování zemských barev
p. drem, Dvořákem byla uveřejněna v několika časo

isech. Dle všeho byl pisatelem správ těch člověk,
Kterému se slavnost dobře hodila k osobním štra
nicím k lživému podezřívání.

Primice. Ctp. Josef Bůsalers Úáslarí, bnde
obštovati první mši svatou v neděli dne 28. července
o 10. hodině v chrámu Páně v Říčanech u Prahy. —
Pan Vojtěch Alois Hernych, rodem s Ústí n. Orlicí,
obětovati bude první mši sv. v pátek dne 26. července
t.r.o 0. hodině v kapli sv. Vojtěcha v Adalbertinum.

Útěk káraneů z pardabickédonucovací
pracovny jest jiš věcí tak častou, že byse jím mohla
v novinách jiš věnovati stálá rubrika. Přes tu chvíli
čteme o útěku káranců. V posledních dnech uprehli
opět tři mučí a sice Josef Můller z Ledče, Bedřich
Staffa zo Souvrat a August Zuber « Kyšperka,

Slavnost Škrou eva ve Vosicích,v ne
děli pořádaná,vydařila se dobře. Na domě kda se
skladatel Škroup před 100 lety narodil jest mramo

rová štní deska, Slavnosti súčastnilo se mnoho
ba korporací, jskoš i velikézástupy obecenstva.

u koncertu propůjčena farská zahrada. Mimo obce
sousední sastoupena byle měste: Praha, Hradec Krá
lové, Pardabice, Chrudim, Chlumec, atd. Slavnostní
řeč pronesl p. řídící učitel Filip. Byla to řeč rlaste
neckým duchem prodohoute a učinila na každého
mocný dojem. Původně bylo projektováno, že slavnost
zahájena bude slavnými slušbami Božími, jak toma
jindejest— ale proti tomu opřeli se páni, od
nichš by se toho byl nikdo nenadál. Při slavnosti
bylo ta a tam slydeti hlasité reptání proti pánům
těm, kteří se tolik těch bohoslužeb bojí.

Dr. Brzerád v nemilosti. Sotra jsme
oveřejnili rozhovor poslance dra. Brzoráda a redalkto
rem t. I. Ihned se vrhlo mnoho listů se vší zařivostí
na toho „radikála,“ který prý se stává „klerikálem.“
V přední řadě „Právo lidu“ pak „Čas“ a za uiml
řada venkovských lístků přišla také se svou troškou
do mlýna, Die „Času“ prý dr. Brzorád se chce atát
starostou v Něm. Brodě — a k tomu že potřebuje
„klerikálů.“ Tato kachnu, které se musí každý po
měrů znalý člověk zasnát!, přináší zcela vážně svým
čtenářům. K tomu se nám píše z Něm Broda: „Pan
poslanec dr. Brzorád uikdy ve ant v nejmenším ne
namébal, aby se starostou města stal. Nepřeokvapila
nás skoro roamlava, kterou měl s p. redaktorem „Ob
novy“ a kterou jame v „Obnově“ četli, neboť, pokud p.
doktora známe, mluvíval tak vždycky a přál si ajeds
nocení stran, překlenutí trhlia mezi ními, aby česká
politika se brala cestou účinné práce, Že není příte
lem hnatí „Pryč od Říma“ a tujíž že nemůže schva
lovati činnost prof Masaryka jest na bíledni. Který
pak Čech, byť i ani tím venáviděným „klerikálem“
nebyl by mohl něco podobného schvalovati? Němečtí
štváči, kteří se přičinili o zrušení jasykových nařízení,
mají snad ještě býti podporováni českými poslanci —
ve svých prašáokých choutkách? „Čas“ svými jislivými
poznámkami opět doznává, že jest listem který jistě
nehájí národnost — ta jest mu věcí vedlejší, — ný
brž že jest jakýmsi služebníkem židovako-helvetakých
snah!“ K tomuto projeva vážených občanů Německo
brodských netřeba | přičiňovati žádných pozoámek.
„Práva lidu“ šířeji odpovídati, bylo by zbytečno. Jest
známo, že soc. demokraté těží jenom z různic, které
v politických stranách českých json a kdyby těch
nebylo, psk by „Právo lida“ mohlo jít do pense,
Proto jest účelem tohoto červeného lístku plamen
záští ještě rozdmychovati a pospolité, účinná práci
českých stran zabrániti, To dokázal zvláště při po
slední návštěvě panovníka v Čechách, kdy s nelibostí
nesl, že se počlnají poměry v Čechách poněkud
uklidňovati, —

Pomník zasloušilého rodáka chradimekého,
Viktora Kornela ze Všehrd, který na náměstí Všebr
dova v Chrudimi stojí, bude koncem září t, r. sla
vnostně odevzdán obci,

Do básnění se pustily kolínské „Labské
Proudy.“ Nenf diva; jejich politika, tak jako aprilové

počasí proměnlivá nikoho nevábí, ty zprávy místnídopadají také velice bledě — co mají tedy čtenářům
předložit? Pan Ptáčník se tedy rozhodl pro básně!
Ovšem „lyrické“ na ty se nejvíc roztoužených lidí
chytí. Jak ale ten prvníbásnický výrobek Labských
Proudů vypadá, podávámejen ukázku: „Přišel rozkaz
k Macháčkovi, od Bédy Pacáka, aby všickni Mladočeši,
šli vítat Brynycha.“ — Úsndek o takovém způsobu
„básnění“ ponecháváme myslícíma čtenářstva. K ta

vým rýmovačkám se propůjčuje list, který o sobětvrdí, že jest časopisem vážným. Komickým jest, že
v témže čísle L. P. jest uveřejněn fenilleton © —
„lidské hlonposti.“ Stojí tam doulovně: „Hloupost
lideká jest nedozírná a novyčerpatelná.“ To řekly L.
P. pravdu. U nich ae to ale kapitálním způsobem jeví.

Vedoměry v Hradel Králové. Voda
se u nás měří nestejným „loktem“. Staré domy
v Hradci platí paušálně za voda po celý rok 16 až
30 zl, byt by potřebovaly kolik tisíc kubických

metrůvody, kdežto u některých nových domů měříse voda půllitry. V Adalbertinam n. př. ukazuje vo
doměr za '/, roku na spotřebu vody 176 korun, ješ
musí dům zaplatiti, Se spolehlivostí těch vodoměrů
jest to dle p. obecního staršíbo Hlávky velmi po
chybné, proto mělo by se jednou v obci naší pro
věsti jednotné měření. Buď všem „epolehlivým“ vo
doměrem, aneb zvýšeným jednotným poplatkem! Do
sud se však měří nestejným loktem a to nevzbuzaje
důvěru ve spravedlnost aprávy obce.

„Novinářská polemika je rozkoší,je-li
věcná a staví-li důvody proti důvodům“, Tak napsala
„Osvěta lidu“ přičiňojíc k tomu ještě několik anro=

vých poznámek o „Obnově“ a jiných listech, na cešvůbec neodpovídáme. List který tak bídnou zbraní,
nízkým podezříváním, nadávkami a iží bojuje, zaslu
huje, aby každý, aspoň poněkud myslící člověk se naň
vyplivl. Ale ta první věta „Osvěty lidu“ zasluhoje
přec pozornosti. Kolikrát jeme již dokázali nejen
Osvětě a Času, ale i jiným Jistům nepravdu, kolikrát
jsme podali celou řadu pádných důkazů proti štva
nicím těchto „šlechetných“ duší — ato vždy zůstalo
bez odpovědi. Když Osvěta neměla jiš ničeho, čeho by
se chytila, poatačil jí pouhý vtip, neb zcela obyčejná
lokálka k novýmjislivým útokům. Má ve zvyku hanobit,
a dádné důvody nepodati. Vezměmejen dorukou poslední
číslo, co tam stojí lží a tendenčně zbarvených zpráv.
Obnova prý dobře ví, že nemluví pravda! Obnova
nemá prý důkazů, še provolání komitétu pro oslavu
Husova bylo opatřeno některými falšovanými podpisy.
Řeč dra. Kloudy v Pardabicích nebyla prý protikato
lickou, atd. - Pane Hajne, kde jsou ty důkasy?!!
Ostatně, k čemu šířiti slov! Osvěta zůstane Osvětou,

kdyby ldí apodesřívéním si nepomáhala z kalu v kterém tone, pak by jistě nevyhovovala židům — a tím
by nemohla vycházet. K tomu podotýkáme, še budem
odpovídati jenom na poznámky věcné a vážné, ale
osobní podezřívání, nadávky, jizlivé vtipy budem ignu
rovati. — Nechť ai „Osvěta“ zapamatuje co nyní 0
novinářské polemice napsala a eama se tobo drží.



A ještě schůze vRolkrytmě.Pardubické
„Noodvialé listy“ ještě stále se zabývají lidovou schůzi
v Bokytně. Jich dopisovatel mermamocí.chce, sby 00:

o p- uč. P. vícepral vnovinách, nel onějaké velice důlešité politické akcí. Jednoupro vědy
sdělujemeN. L. následující: Lež jest tvrzení, jakoby
Obnova“ dobnána byla do úských, uveřejněním dra

bého referátu o schůzí té. Učinili jeme tak jen na

prosba řečníkasemého.Ostatnědle dodatečnésprávyv poslednímčísle „Českého Východa“. vysvítá, jestli
byla naše původní správa o schůzi té pravdivou anebo
ne. Kdyš „Neodv. Listy“ nyní tvrdí, že se řečník o
katolické atraně sni nesmínil, pak samy dosnávají,
čo jejích původní referát (23.června) byl Išivý neboť
v referátů tom píši, že řečník mlavil o jesnitech,
kteří ničením českých knih šířili tmu nevědomosti po
věry atd. atd. Dle toho tedy navědčují se N. L. se
lši samy — a to stačí. Tím také polemikuv této
sálešitosti končíme,

Ve schůsí městskéhozastupitelstva
královéhradeckého, v pátek konané uenoseno, aby
vybírání poplatků na trzích dáno bylo p. Bukovi sa
2813 K. — Staré dělostřelecké ovičišté ponecháno
ještě pro rok 1902 svému účeli. Před kostelem Panny

e na Velkém náměstí postavenabade delezná
studně. Nadace Urbánkova dánastudajícímu VI. tř.
reálky J. Vanickému. Žádosti pp. A. Hanušea Ot,
Urmers za udělení koncesse hostinské, doporačeny
k přímnivémuvyřízení. — Po vyčerpání programu
stědoval si pan Valeš, že pitná voda jest příliš teplá,
Učiněn návrh, postaviti nad vodárnou lednici. —
Zajímavá debata rospředla se obledně městského zří
sence p. Macháčka, který, ač ma byl od města vy
měřen plat pod tou podmínkou, še ranechá prací
soukromých, podmínku tato nedodržel. Celá sálešitost
ponechána komissi disciplinární.

Svobodní zednáři = Libercezúčastniliso
dne 7. července t. r. v Hradišti Choustníkově odha
lení pomníku br. Frant. Ant. Sporpka a pološili na
pomník věnec a německým nápisem. | Slavnostní
řečník prof. Pazaurek (Germán |) = Liberce velebil hr.
Sporcka jako neohroženého Němce, jenž statečně
bojoval proti — klerikelismu, při Čemě
nedal si ujíti příležitosti aby surovým způsobem do
těch nenáviděných „klerikálů“ nezabušil. Zkrátka, ně
meští nacinálové počínali si tak, jakoby městýe Hra
diště byl nedaleko Berlína s on jest toliko hodinu
cesty vzdálen od českého města Dvora Králové. Jest
to aš úšasné, že beztrestně mohou němečtí nacinálové
tapiti katol, církev — v českém, katolickém krajil

Osobní. Pan OldřichČerrený, askuitant c. k.
okr. sonda v Chrudimi, rodák Česko-Třebovský, bude
dne 23. t. m. na universitě pražské sa doktora práv
veřejně prohlášen.

Zkonškám diecéznímna farní obročí podro
bilo se v červencovém období 16 kandidatů a skouškám

ro epůsobilost katechetakou podrobilo se 8 kendi
tů. Pp. konkorrenti v b. Borromeu ubytovaní vě

movali na Adalbertinum 18 K. 40 h. a na novostavba
Borromes 20 K.

Zlaté Jabilenm kměžské ularí Megr.
Dominik Filip, papežský prelát a apoštolský proto
notář, v zátiší sice daleko od vlasti v Obermais u
Meranu, ale přece ne tak daleko, aby četným jeho
ctitelům nebylo lze vysloviti blahopřání svým spolkem
o choré kněze zaslonžilému jubiláru. Zásluby preláta
Filipa dovede náležitě oceniti jen ten, kdo našel na
jihu v jeho sanatoriech ztracené zdraví. Ani v

ilém kmetatví nenstal prelát Filip dobře činiti.
V paměť svého slatého jabiles daroval nově budova
nému konviktu Borromeu krásné votivní okno do
kaple v ceně 1600 K. Bývalí i nynější chovanci
Buorromes podali bývalému svému řediteli k jubileu
umělecky provedenou adressu s četnými podpisy.
Nechť dožije se zasloudilý jubilár démantového ju
bilet v svěším zdraví!

Ještě oslava Huseva. Osvětaliduzlose
durdí, že jeme přinesli o slavnostech Husových ro
feráty, který rozhodně radikálně pokrokovýmchoutkám
nevyhovují. Pomijíme surový způsob psaní v „Osvětě
Jida“ — ale poukazujem na pardubický list „Pern
štýn,“ který není „klerikálním“ a v němě také ba
nebná štvanice protikatolická pod rouškou oslavy M.
J. Husa, se rozhodně odauzaje. Mezijiným „Pernětýn“
píše: Letošní Husova oslava v Pardabicích podala
jssný důkaz, jak lze způsob podobné oslavy upraviti
tak, by každý slušný člověk s opovržením odvrátil
se od podobného způsobu oslavy. Věru nemůže býti
větší vyzývavé troufalosti, nemůže býti většího tahání
sa „rozam“, když řekne se, že „tento“ způsob oslavy
byl — důstojný. Většího zhanobení dne toboto nedo
vedli bychom ei věru předataviti než stalo se roku
Jetošního a máme za to, že občanstro naše nedalo by
se věra vícekráte ve svém přesvědčení náboženském
tak bezohledně urážeti jako stalo se roku letošního“

Požár vypukl dne 12. t. m. ve Skutči v domě
pekaře p. Tlustého. Vzdor tomu, de sbory hasičské
2 místa i z okolí se namáhaly, aby se zhoubný živel
neroašířil, shořelo přec celkem osm stavení v sousedství
ee nalózajících.

Český kavalír! Chudá česká obecLomy
ve farnosti Doberaké, jež spřešena jest v nepřiměřené
jho jedné politické obce s německou osadon Mnicho
von (němečtí nacionálové to překroutili na „Můcho
vie“) jest konečně po tolikerém jednání a po mno
bých i překážkách před důležitým krokem, jenš sna
mená záchranu českého života v těchto končinách na
vždy. Jest před stavbou nové české školy! I jedna
2 českých okolních obcí epůsobila závadu i odklad
ve stavbě! Než konečně přec přikrodilo ne k zákla
dům stavby! A kdo vydatně umožnil Lomům, chudé
této obci a usnadnil stavbu ta? Český šlechtic, ma
jitel rychnovského panetví hrabě Bohuslav z Kolo
vrata! Mimo to, že on bude platitinejvíce školních při
rádek, věnoval člechetně chodé té obci všechen stavební
materinlse svých lesů| Dar ten převyšujeobnos 3000 K.

Uranová pojišťovna v Praze. PanJan
Hanuš, tesařský pomocník = Černilova,který pracoval
+ Třebechovicích přišel v březnu t. r. při práci k těš
kému úrazu, tak že až dosud práce schopen není. Po

něvadě byl u úrazové„píHom pražské pojištěn,aměl tedy dle stanov o o t, oělnil
tak — aleb Iodaítant, Žádostjaho byla oprárněnou
a také potřebnádokamenty byly zaslány — alo úra
zová pojišťovnana to nedbala. K čemu pak platí
dělník třeba po řadu let pojistné? ©Dovídáme 00, še
p. Hanuš bnde nucen svého práva si vymáhati soudně.

- dimbilomm, 40 leté kiěšské jubilenm slaviti
bede dne 28. t. m. vldp. František Klapal, farář a
bísk. notář v Kladrubech nad Labem. 

O dopisování. „Nastánádobakyselýchoku
rek a hobených novinářských:správ“, tek v
těchto dnech jeden pražský list. Tato věta mutí k
úvaze, neboť opravdu vášná většina českých časopisů
v příto.oná době zeje prázdnotou a sloupce se plní

p většiněreferáty ozábavách, výletech a p.A přey tak nemusilo být. Jeou sice časopisy, které ss

pachtí jen po oh správách, jenom proto, abyobecenstvo bylóněčím překvapeno. Aby se vadělslo
a uvědomělo,jak úkolem šurnalistiky také jest, o to
wearcit ty mnohé redakce nestarají. Jenom senssci
— a více. nic. Proto také kašdá vradda, milostné
drama, krádeš a podobné události jsou čanopisům tém
vítanou pochoutkou, aby vše v postrých barvách mohly
čtenářstvu přinésti. Takové časopisy povařují arcií
každou správu, třeba dosti poučnou— ale málo sen
sační za malichernou. — Alejsou listy mase jiného
druhu které se snaží úkolům poctivé šurnalistiky do

státi. Jich úkolem jest, čtenářům mímo sábavyposkytnouti také poučení a vzdělání. Ale i tam slýchá
me stesky na nedostatek rozmanitých správ. Jsou to
blevně listy krajinské. I my můdeme konetatovati, de
správy s kraje jsou nám málo zasýlány. Přesvědčili
jame 60, že mnohý se domnívá, že může poslatisprávu
do „Obnovy“ jen tehdy, kdyš jen se jedná o nějakou
elavnosť církovní. Také v poslední době aci jiných
správ takřka nedojde. Má-li ale list být zajímavým,
musí, pokud možno, rozmenité a pro všechny třídy
Jidu ušitečné věci přinášet. Není to pak snadnou práci
pro redektore, kdyš sém musí-po aprávách e kra
je píditi, nu venkov jezdit a sám všechny správy
zpracovat, jelikoá i vnitřní náležitosti redakční a roz
sáblá korreapondence mnoho časn vyžaduje. A přec
snad v kašdém místě jest něco, o čem by se dalo v
kašdé době něco napsati. Dlouhých článků od dopi
sovatelů nikdo nešádá, listu se prospějei stračnými
zprávami místními i okresními. Např. o obecních zá
lešitostech, důležitějších schůzích, významných a ne
obvyklých slavnostech, o vadách a potřebě škol, pří
klady o dětských anostech, o kázni rodičů, o výstraš
ných radách dorostu, o záslašných skutcích jedno
tlivců, o úmrtí zasloušilých mužů neb žen, o volbách
místních = okresních, jakého jsou zvolení vyznání po
litického, národního i náboženského, o příčinách k roz
brojům, které v místě neb v okolí panují, o zlořádeeh
obecních, o terrorismu, o stavu obecního jmění, o pro

mostů a silnic, o přáních a stížnostech občanstva, o
veřejné bezpečnosti, o mravnosti, © usnášení te míst
ních i okresních školních rad, o nehodách a neštěstích,
o řádění parcelářů a lichvářů, o slodějatví a podvo

dech, o návrzích ve prospěch průmyslu a obchodu, orozmanitém smýšlení obecenstva o otázce sociální, o
útiscích v továrnách neb větších průmyslových závo
dech, o trsích, o stoupání a klesání obilí, o nákazách
dobytka, o stava osení, žní a obdělárání půdy, o
stava úrazových e dělnických pokladen, o úvěru zá
lošen a spořitelen atd. Jest mnoho těch pramenů, o
nichž by se dalo v kašdém místě něco napsati —
aniž by to musela býti snad nějaké skandální hi
storka, jimiš se mnohé listy jenom výhradně zabývají.
Různé úvahy, satyrické poznámky jsou nám vědy ví
tány. Nechosme vystřihovat z jiných časopisů poně
vadě to nikdy ka prospěchu listu neslouží. Jenom
samé původnísprávy listu prospějí. Leckdo si atýská
na nedostatek zpráv z kraje, ale sám ještě nikdy 80

ku zaslání nějaké správy neodhodlal. Obyčejně jestslyšet odpověď: Nejsem tomu svyklým, neumím psát
do novin“. Nežádá se, aby každý atylisoval správa
tak, jak by do listu přijíti měla, nýbrě postačí jen
prostě napoati 00 se jedná; upráru s tohoal
utvoří jiš redaktor sám. Někdo zase proto nechce do
pisovati, že mu snad redakce referát někdy zkrátila
aneb jinak stylisovala. Obsahuje-li správa něco opravdu
vášného a pozoruhodného jistě redakce tomu popťeje
místa více. Je-li to ale správa, která může zajímati
jenom tu obec, kde se to neb ono stalo, pak jest vědy
lépe, kdyd zpráva ta jest stručnou. Komu tedy záleší
oa tom, aby katolický tisk se zvelebil a zvláště, aby
„Obnova“ jako list, který pro hradeckou diecésí má
největší význam, byla stále zsjímavou a se zájmem
čtenou a aby se krah její čtenářů rozšířil, ten snad
uchopí se pera a alespoň občas nějakou noticku do
„Obnovy“ zašle. Kóž by řádky tyto přispěly £ tomu,
aby dopisovatelů přibylo s aby bylo více pocbopení a
lásky pro katolický tisk! Pak by jistě nenastala nikdy
doba „kyselýchokureka habených novinářskýchzpráv.“

Z Chrasti. TamborašiChrastečtíhráli dne
7. července v sále u „České Koruny“ před ndp. bi
skopem. J. B. M. mile byl překvapea a o všech
účinkujících se pochvalně smínil.

Z Brčekel u Chrasti. (Slavnostsvěcení
kaple.) Dávno jiš toužila obec naše, by ve středu je
jim stále útolná kaple. A touha te vyplněna byla
obětavostí všcch občenův, jskoš i dary jasného kní
žote pána, Ferdinanda Kinského, a ndp. biskupa krá
lová-bradeckého, Ednarda Jane. Doe 7. července t.
r. odevzdána kaple naše službě Boží posvěcením, kte
réž vykonal sám udp. biskup. Celý nedělní den 1
předvečer již vzaly na sebe rás slavnostní. Kaple i
domy ozdobeny byly prapory a ne pokraji obce stála
vkusně ozdobená bráne. V ústrety vyjelo pana bisku
povi banderiam s obcí vůkolních, v čele majíc paus
Františka Modráčka, U brány čekali občané, drůšičky,
školní dítky se svými pp. něltoli, spolky s obci vůkol=
uích s mnoho lidstva. Jménem obce uvítal J. M. ndp.
biskapa p. Josef Kysela. Pak za svoku budby veden
pan biskap ko kapli, kdež valetuou řeč promlovila
sl. Anastázie Dostálová a podala ndp. biskupovi krás

nou-kytici. Potý vystoupilJ. B.. M. na kazetolna.

obstaých poslachačůr. Po kásaníposvětil ndp: biskép
K Panny Marie, nedal.

děkovals Mu šákyně ITI. , Ledmila Polívková "a
odp. biskup roslončív 90 srdečně se všemi, odjíšáší
do .Obrasti. V norě posvěcenákopii. obětoval první
mši svatou Vedp. vikář s Obrasíi, Jan Kobr. Dojem
alavnosti zvýšen také | prodesím, která přivedli vldp.
Aúgastin Richter, děkon z Chroustovice.— Mile všdy
vspominati budou Brčekoly na dnešní dén. — Člnímé
avos tpilou povinost, když všem, kteří jakýmkolle
apůsobom přispěli ku sbudování kaple a ků svýšení
slavnosti svěcení, voláme se srdco: „Zaplať Pán Béh.“

| Ze Zahrádky. Dne11.t. m.konalsesdo
poheb mesnulého dp.faráře jehož se súčastnílo 16.něží, sbory učitelské, epolky, mládeš a množství
lidu místního i s okolí.Mani účastníky byl j vlotp.

Albert »eeli, správec s Dolních Královio v sa
stoupení Jeho Jasnosti knížete Frant. s Auerspa
a Bobert Hruš, fiditel panství Lodečského. V kostele
dojemně promluvil- p. farář Kalištaký, při čemž mnohé
oko se sarosilo. Bylé seanulý duchovní správes
v pravdě otoem svýchfarníků -a svou milou upřímnou
povahou získal si věeóbecné oblíby. R. I. p.

Z Třebechovie. V neděli dne 14. t. a.
uspořádala udojší městská rada ularnost ua počest
50 leté pohrobní vzpomínky na slorutného rodáka
zdejšího pana MUDra. Jana Theobalda Helda,
bývalého rektora magaifica university Pradské. —By
to opravdu národní svátek. Náměstí i alice ozdobeny
četnými prapory. V neděli ráno v zasedací síni rad
nice byly vystaveny památky po věhlasném oslavenci,
Odpoledne promenádní koncerta zeřadění všech míst
nich spolků na náměstí, Potom lidová olavnost
v „Boře“ městském to parku, při níž čínny byly
sylaště místní slečny v národním kroji. Při návrata
večer byl vypálen na náměstí pěkný obňostroj. —
Y ponděli dne 1Ď. t. m, slonžená vo hřbitovaím ko
stele „na Orebu“ze assistonce místalho duchovenstva
slavná zádušní můe ov. za svočnělého oslavence, načeš
vykonány smuteční obřudy u hrobu Heldova. Zde po
lošen věnec od městské rady, a vdp. kaplan P, La
dislav Kante promlovil pobrobní řeč, v níž poukázal na
tři zvláště vlastnosti, jež zdobily váblasného rodáka
našeho; byly to: Jeho hlubokdučenost, Jeho umění
a předevšímJeho šlechetná, sbošná povaha. Blav
nost u hrobu zakončena zpěvem „Hospodine pomilaj
nán,“ načež se boul průvod před radnici, kde pan
purkmistr Frant. Mrha přečetl došlé pozdravná te
legramy a dopisy a poděkoval všem, kdo svojí účastí
přispěli k olavnosti této. Kéž se obnoví slavností
touto živé paměť člecbotného Jidamila a vlastence
MUDra. Jana Theobalda Helda.

V Presečném u Hostinného otevieh byl

službou pošty listovní a povosné, jakož i přijímáním
a vyplácením vkladů poštovní spořitelny.

Ze belmíce se nám oznamuje: Oslavá Hu
sova v našem městě pořádanánabyla jenom ohlasu
u těch spodních roadů, které zajisté nemají ani tu=
šení, kdo jest Husa jen v demonstracích protiketo
lických shledávají zálibu. Iatelligence většinou 60
elavnosti nesúčastnila a také okna neoevětlila. Celá
„manifestacs“ obrmezila se hlavně na hulákání a de

monstrační projevy těok jistých křiklonnů: Že opiřych“lidí nescháselo, se lehce při slavnosti podobného
drahu souditi, Kdepak by byle oslava Husova, kdyby
nebyloalkoholů!

Z Kejíe. Dne 7. čerrence o 3, hodině odpo
ledne měl v naší obci úlienou, avšak jak doufáme
aspoň pro nás katolíky bezúčelnon přednášku
o „mučedníka Kostnickém“ — Janu Hasovi, známý
erangelický fanatik, pastor augěpurácký Hrejsa
z Trnárky. Co as pána toho, jeně má vnaší obci
jen as půl třetího kouskusvých beránků, přimělo,
aby u nás řečnil? Inu chtěl, jako i jinde páni pastoří
to dělejí, setříti s víry augěpurské nátěr německý a
chtěl jí dáti politura ryse českou s myslil, že i u nás
povede se mu snad jako někde jinde, nějakým hlou
pým katolíkem, jehož by řečí aron omámil a k odpada
přemluvil, rosmnošiti avě nepatrné stádečko. Nejen
pan pastor dobře umí řečí převáděti, ale i souvěrci
jeho to dovedou, ovšem de zass jiným způsobem. Vy
najdou si nějakou ovečka katolickou, udělají ci e ní
známost, a když vidí, že by po dobrém aagšparačkou
se nostale, postarají se jí o rodinu a pak jen tehdy
si ji, o Čest připravenou, vezmou, stane-li se sogěpu
račkou. Pan pastor na bloupé katolíky má políčeno i
tím, še — ó div ss světe — pro děti evangelické vy
strojí první večeři Páně, aby ukázal, že mnoho se ta
jejich čistá víra od té římaké nelíší. A někteří katolíci
jsou tak na hlavu padlí, že s dětmi svými, což při
prvním uvatém přijímání avých dítek nenčiní, jdou
se podívati na malé beránky požívající večeří Páně
a pak obválí plnýma ústama, což by při svém nábo
ženství katolickém jistě neučinili. Álemy avědomělí
katolíci, a jest nás dosti, známe předobře lačné
choutky páně pastorovy a léčky jeho souvěrců na nás
s proto na vějičku jim nesedneme, a také bohdá neu
činíme, abychom jim dítky ové zaprodali a si pevně
umiňujeme, de i jiné vlašnější katolíky před ním ea
jeho vlky v rouše beránčím varovati budeme a nikdy
tak činiti nepřestaneme. Tedy, pane pastore, marné
jsou a budou úlisné řeči vaše — ony nás neomámí
a neoslepí a proto podruhé ušetřete si cesty do Kojic
a sůetaňte ci hosky doma v Trnavce a kdyš vám to
nedá a přece budete ohtíti řečniti, posvete si avé
Kojické beránky do Trnávky a tam jim řečněto.

Ze Nvaté Hateřiny. Dne 10. července
v poledne uhořel na polí v boudě 82 letý hlídač Vá

olav Pilař. Zapálil si po obědě dýmku aspokojeněkouře usnal; dontnající obsah dýmky vysypal 20
v trochu slámy, v boudě se nalézající, od které vuňela
ne dřevěná bouda, v níš stařec spal, Ubožák byl od
poledne téhoš dne jako bostvárná, zuhelnatělá mota
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. Ze Svnté Matoříny. Dne 13. července

akgačil se pro dítky na školekašíškolní 7 odk
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©sobota dme 15. července přítomnysl
m v fi, kde 14 letý šák SkolySvatokataři

ské vy šeko-helvetského Jan Moravěs,
přestoapiv k náboženství katolickému, poprvé šel ko
sv. spovědi a ke sv. přijímánípřed sraky svých spo
Indáků, ocž- dojem veliký na všechny přítomné učinilo.
Dae 14-t. m. odpoledne pak o 9. hodině uspořádán
za budby sábořské dětský výlet, při měmě dítky de
kamánkami, hrou a spěvem sobe i všechny přítom
velice pobavily. .
.- S Nychmbarku. Není tomu dávno, 00

vzdejšímpivovaruopařilsedělníkve várco piva,
a ayní zaznetenáváme nové neštěstí. Miuulý týden
přijel do zdejšího lihovaru čeledín Antonín Hron
a povozem-pro. výpalky, Při nalóvání jich aklousl a
opadl do jámy vřelými výpalky naplněné. Ačkoli po
moc byla rychlá, byl Hrou s vařící lázně na pojo
uvářený vytašen. Při svlékání obleku padaly s jebo
těla cáry kůše i masa. Nešťastníkbyl. dopraven do
ohradimské nemocnice, kde během několika dnů po
strašných bolestech semřel.

—m

Různé zprávy.
-© Katolický sjezd konánbude ve dnech25.,

26. a 97. srpna t. r. v Kroměříži na Moravě, letním
to sídle J. M. ndp. knížete arcibiskupa olomouckého.
V provolání, které jest podepsáno celou řadou kato=
Iíků ze všech vrstev lidových, mezi jiným stojí: Ka
tolici] Opravdu jest svrchovanýčas, -abychomjako je
den muž -e postavili na obranu těchto drahocevných
statků, od nepřátel tak ohrožovaných Jeden nebo
dva ničeho nedokáží, tu třeba apojených vyoričených
sil všech! Až duposad bojovali jsme po různou, každý
pro sebe, neznajíce se bez jednotného postapa. Nyní
chceme se nanělti bojovati silami spojenými, svorvým
postapem, drah druba snajíce, dr.b o draba seopí
rajíce.—Dá ne očekávat,že sjesd budevelicečetně
obeslán.

Husova slavnost v Hladé Boleslavi.
Prohloubení“ Howsovyoslavy mělo se také díti v MI.

loslavi. Ustanoven výbor a rozděleny fádkce. Alo
krátce před oslavoa, vzdali se někteří páni svých
funkcí — a redaktor „Jiserana“, který měl hlavní
věc na starosti — odjel jednoduše do Prahy. Tak
s Husovy oslavy sošlo. Nyní se lid směje, jak vy
dalo to „prohlubování.“ Celou tu akci ku oslavě Hu
sově končí nyní sábodlouhá zaslána v místních
Hafach, v nichž se pánipořadatelé jeden přes druhého
omlouvají, coš j eměšnost cálé věci zvýlojel

Malíři de obuvnických továrem
Nová moda vyskytla se opět v krusích dam, totiš
malované botky. Na bílé kůži neb satinu jsou me'o
vané pomněuky, růže, resedy neb pestré kytice z květů
Iněních. Rosamí se samo sebou, že tento nový sjet
dámy láká a de botky takové, ač jsou velice drahé
se kopují. Při slotu všesokolském v Prase bylo viděti
dosti dam, které takové botky jiš nostly. V některých
továrnách obovnických byli jiš přijímání malíři, kteří
zá slošný honorář podobné věcí malují. Tak tady
dvacáté století přináší výtvarným umělcům nový obor
působnosti — v obovnickým továrnách.

Uěttelicy v Čechách a na Moravě avolaly
v ; době několik důvěrných schůzí, v nichš
se ražily, zdali by nebylo lépe, kdyby jim bylo do
voloňo se vdávati, ovšem, ve svém ě při tom se=
trvati. Výsledků nepřinesly tyto schůze žádných.
Větštnaučitelé“ « tímto návrhem nesoublasila.

- Kalendář „Plkantního světa,“ který
pro banbá české literatury již několik let vychází a
kde nalezne čtenář jenom nemravné vtipy a ilustrace
odporoučejí „00 nejřelejí“ českému čtenářetvu nejen
mledočeské listy s „Národ. Listy“ v čele — ale |
staročeský „Hlas Národa.“

Vysvědčení. V té naši modernídobě vy
akytují se vědy na koncí úkolního roku správy v no
vinách, buď o sebovraždách atudentů, kteří dostali
špatné vysvědčení neb o útěku, kterým chtěli trestu
ujíti. Tak Národní Politika uveřejňuje inserty, kte
rými rodiče zvou své syny zase domů, že vše jest
odpuštěno. Jeden insert zní: Jaroslave, vrať se!
Když jsi propadl, dobře! My Ti odpouštíme. Rodiče.

Bylo by dobře kdyby se rodiče jiš dříve hleděli
přesvědčiti o prospěchu svých synů a ještě zavčas
warovalí syny předskatky nerozvášnými. Špatné vy
svědčenízajisté neslouží šádnému studenta kucti —
ale aby bylo příčinou k samovraždám, o to by se
měli rodiče svým vlivem již dříve poatorati.

Před peretem pražskoustáli dne 15. a 16.
t. m. tři vydaření synáčkové rolníka Slaníčka s Nov.
Stralecí. Synové ve srozuměníe vlastní svoji
matkou která již měla 18 dětí zabili otce sekerou,
protože jim bránil v jich lehkomyslném životě. Dva
Se synů odsousení byli k smrti provazem, nejmadší
pak, který ka vraždě nápomáhal na 15 let do těžkého
daláře; k témuž trostu odsousena byla i matka ob
dalovaných, poněradě o záměrech svých synů věděla
a.je schvalovala. Tragický to obrázek rodinný.

Nový časopis mladšího kněástva českéhomá býti saložen v Českých Budějovicích. Název listu
bude „Srětlo.“

Husitství metáhmne. Hasitiký časopis
py boj“ adě:nje, že výbor pro „probloubení“ úcty
Hosovy na rozeslané pronebné listy dostal všeho věady
10 K od města Poličky, Týš komitét pořádal slar
postní představení v Národním divadle. jež skončilo
deficitem 1269 K 20 h.

Hška v Brně. Známýodpadlíklška
také k o H Sk "Hine"Hesoví do Brna. osnamaje,' pronajhi vi sa tím účelemnokolovnu za 8ai. — Fo
*něvaděale chtěl tam konativevšitajnostistaroke
-tolickouměl,vrátilimusokolovétěch 8 sl. —a s0
kolornu zavřeli. Toto oharakterní jednání aloudí. 50

| kolům "brněnským jenom ku cti.
Veselý bej. Fackorá afóra, která nedávno

pobavilo obecenstvo budějovické, má mynídobro před
soudem. Jak jsme jié oznámili, redaktor „Ji
hošeského Živnostníka“ facku od knihkupce Dabekóho.
Na to zase Dabský dostal ve veřejné restanraci dvě
facky od říšského poslance Holanského. Přítomný re
daktor „Budivoje“ byl -zase veřejně nazván „všivým

- klukem“. To se vše odehrálo v jednom dna — pod
mět k tomu daly správy novinářské. — Veselý tento
boj nepochybně neresele skončí před soudem.

"- Veřejné hovorna v „Korýru,“kde 1
celé sloupce věnají bezvýznamným a malicherným do
plsůe, došla také povšimnutí u časopisů cisozemských,

"které sl s toho dělají posměch, že tskorými mali
chernosta! a až směšnými dopisy se baví Český lid!
Bylo by lépe, když již „Kurýr“ má tolik zbytečného
místa, sby veřejnou kovorna věnoval otáskám důleži
tůjšíma nestával te tak listem pouze starých pasen
a bab. : .

Máme-li inserovati mebo mef „Vinst“
| píše:Co soudili slavní obchodníci o inserátech? Lord
| Macanlaypraví: Inserát jest pro obchod to, co pára

pro mašinu, velká pohybující síla. Benjamin Franklin
poučoval svého ejna: „Syna můj, držse obchodu
a lidmi, kteří inserují v novinách, neboť to jest sna
mení, že jsou to lidé moudří a še na nich nestratiš “
Vanderbild píše: „Jak má avět věděti,že máš něco
dobrého na prodej,když toho pro další veřejnost ne
oznamuješ? Štrčile-lijedan dolar do nějakého podniku,

„měj hotov hmed drahý dolar, by ss podnik ten obe
snámil.“ Steward: „Hojné a stálé inserování přineslo
mi to, 60 nyní mám.“ Barnum: „loserát pracuje pro
tebe, kdyš oplš.“

Dehet, tekutins to temnobnědá, páchnoncí,
již nabýváme pálením uhlí beze vzduchu v plynárnách
jako vedlejší zpodinu při výrobě plynu k svícení, byl
až do roku 1860 považován sa věc škodlivou. Když
vsnikaly plynárny, tu dehet, jako vodlejší jejich zpo
dins byl všelijak ničen, i do řek jej pouštěli a vodu
otravovali. Teprve lačebník Bedřich Ronge prozkou
mal jeho uložení a seznal jak potřebné m důležité
součástky dehet obsabuje, Skvontné barviva snilinová,
olej, naftalin, barriva slizarinová, fenantren, s něhož
se sase tvoří drahocený lék morfium, chinin, konečně
z hmoty v kotli destilačním vyrábějí se cihly k to
pení, dlašba a krytba střech. Průmys! dehtový v E
vropě vynáší nyní 126 milionů franků ročně, A muž,
který průmyslu tomu dal základ prozkoumáním dehtu,
Bedřich Range, zomřel jako žebrák r. 1867 v Ora
nienbergu. Teprve po jeho smrti vasadili desku na
dům, v němž nechali jej hladem zemřít!

Úmartí.' V Třebechovicích zemřel dne 16. t.
m.pan Matyáš Patré, měšťan Kralobradecký a Tie

bos ovický, ve stáří 77 let. Pohřeb konán dno 18.rvence.
. +
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Blake a zdraví dítka jest největšísta
roatí všech rodičů a vychovatelů. Prostředky k jeho
podporování a zajištění jsou velmi jednoduché a sice
pokud možno hodně pohybu na čerstvém vzdachu a
přiměřená výživa. Při této jsou denní potřeby a
svyklostř ruzhodujícími. Ráno a vdpuledne jest mléko
ovšem nejlepším nápojem, dítko pošívá je však Často
s nechutí, a od této k trvalému odporu není daleko.
Tu stává přímo ideální přísady, a sice“Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy, která silně připravena a
a mlékem smísena, nejvýtečnější denní nápoj tvoří a
při tom na zdraví a aílení téla co nejblahodárněji
působí. Nápoj tento nehodí se pouse pro dítky, nýbrž
pro kašdého, jmenovitě též pro osoby, nervovými a
žaludečními chorobami stížené, jakož i pro dámy,
pro něž uklidňující, ale zároveň i výšivný nápoj

třebným jest. Tyto přednosti Kathreinerovy aladov
ávy Kneippovy jsou dnes světoznámou věcí. Káva

tato používá se jiš téměř všude jako přísada k zm
kové kávě, jejíž škodlivé účinky ruší a příchuť la
bodnější činí. Neměla by proto na žádném stole
scházeti, neboť slučuje nedostížitelným způsobem
oblíbenou vůni zrnkové kávy se zdravotními vlast
nostmi sladu. Co pečlivá hospodyňka při denně
potřebném předmětu si přeje, totiž dobrou chuť,
zdravou věc a úsporu, toho všeho dosáhne používáním
Katbreinerovy sladové kávy Kneippovy.

Zprávy hospodářské.
Prospějí vodmí stavby rolmictva?

Páni poslanci odhlasovalina fídské radě stavba vodních
Jarů délky 1600 km. nákladem 770 milionů K,
šli k Sachrovi a pili ohampaňské navsájem se

okukojíce, dokonce polští poslanci posvali k sobě Dr.
Kórbera a sde se před ním přímo plasili.

Posvítíme si nyní blíže oa to „velké dílo“,
které také naši poblanci si přičítají za volikou zá
sluhu a vymoženost. Podezřelé na celé věci jest, že
pro stavbu vodních drách 80 nejvíce namáhali po
alanci obchodních komor, hlavně pověstný Dr. Hall
vich, který nemohl pochopit, proč rolníci brojí proti
průplavům, pek šidovské noviny a světová bursa ve
Vídni. Pravda je, de v některých zemích vodní prů
plevy konají dobré služby rolnictvu, jako v severní
Americe, kde farmaří svášejí po vodě do obilních
trhů pšenici. Nesmíme však zapomenonti, že farmaří
sev. Ameriky mohou ročně prodat 40 až 60 milionů
metráků pšenice do ciziny, kdešto u nás v Rakouska
musíme již kupovat cisí obilí, poněvadě naše domácí
sklíseň jiš k výšivě mnošícího ee lidu nestačí. Zo

stavby vodních avů majív přední řadě velikou
radostjiš dnesKn kteří blavsé dozemídóských
dováší ročně 16 milionů metráků obilí a mouky.

Jakmile bude vodní průplav s Pešti do Prahy ukončen, budoá Maďařík nám dovášeti rodě jeden
metrák obílí o 3 K. laciněji než jak dnesmohou
dráse dopraviti. Haličekým pak průplavem bude míti
k nám otevřenou lacinou osstu raské žito. Stavbou
vodních průplavů umežníme k nám cizímu obilí tu
nejlacihější ossta. Jaké to bade míti máslodky na
naše rolnictvo, nelze ještě dnes ani zdaleka odhad
nouti. Jestliže dnes rolník náš dostává za jeden
metrák pšenice a žita nyní nanejvýše 16 K. a kdyží
při této ceně obilí musí hynonti, co potom nastane,
až dovozem obilí uherského, ruského a ametického
slaciněním po vodních průplevech bnde cena jednoho
metráku pšenice a Šita stlačena o několik korun?
Odkad bude náš finanční ministr v stavu vybírati
nové daně, které nutně bude potřebovati na zúroko
vání a splacení vypůjčeného ku stavbě kapitálu, který
vzroste jistě při nejmenším na 1000 milionů K.,
jestliže se všecky projekty vodní skutečně provedou“

Jestliže bude u nás platit pok jeden metrák domácípšenice a fíta pouze 12 neb 14 korun, pak nezbude
relnictvu nic jiného, než ze statků utíkat. Následky
toho budou brozné. Dnes aní Mladočeši nemají zdání
o tom, de vlastním dětem vykopali strašný a zá
bubný hrob.

Vláda jest dosud v naprostém vleku burey a
továraíků. Jakmile rolníci šádají, aby bylo zvýšeno
obilní olo, jiš továrníci a od nich zakoapené a pro
dané dělnictvo socialistické křičí, že je to — chle
bová lichva. Jakmile žádají rolníci na vládě clo ne
bavlou a vlna, aby doma se mohl pěstovati len,
křičí komínoví rytíři, to nesmí býti, naše továrny by
zahynuly. Žádají-li rolníci krejů vinařských, aby za
vedeno bylo clo na italské víno, křičí italská ire
denta, že se to nesmí státi, poněvadš by tím byl
rostrhán trojspolek. Žádá-li rolniotvo o sákas dovozu
rumunských a uherských vepřů, odpovídá se mu, že
ae nesmí připustit sdrašování masa.

A tak nemůže rolnictvo na vládě chtíti ku
vlastní obraně a zachování ani jeden požadavek, po
něvadě vliv a moc bursy, tovérníků a špekulentů
jest daleko větší neš životní potřeby několika milionů
rolníků v Rakousku. Vláda má pro rolnictvo jen sliby
a žádá od něbo, aby samo sobě pomohlo zakládáním
drožstev, ale když rolnické drožstvo se ustaví a žádá
o podpora, dostane krátkou odpověď z ministerstva
orby, že nelze od ministeretvu financí na podpora
družstevního ruchu rolnictvu ničeho žádati, není
peněz. Jestliže rolnictvo žádá o podpora pro školy
rolnické a vedělávací běhy, nebo o podpora na svo
lebování dobytka, obmezení a zničení dobytčích nákaz,
krátce ať se obrátí o podpora k vládě pro nutné
opravy a pokroky v zájmu ového stavu, odpovídá se
mu krátce — není peněz. Vytýká se rolnichva, že
ono neustále žebrá o podpory. Ale ptáme Be, zda
není stát a celá společnost povinna přinéati nějakou
oběť na zachování základu národa, jakým rolnictvo
bez odporu jest a zůstane?

eště jiné nebezpečí hrozí našemu rolnictru
stavbou vodních průplavů. Stavba má trvati 20 let
a kdo ví, nebnde-li trvati déle. Následkem toho bnde
na venku ještě větší nouze o pracovní síly. Dnes to
přišlo jiš tak daleko, že nemá-li rolník dostičetnou
rodinu, která ráda pracuje v hospodářetví, že rolníci
nemohou obstarati některé nutné práce na vlastním
hospodářetví, nemohou za živý svět sebnati čeleď a

enníky. A co bude potom, až stavba průplavů
bude vyžadovati ma tisíce pracovních ail? Co si
počně rolnictvo, kdyš následkem ubývání pracovních
sil stoupne made u čeledí nové i nádenníci budou
pošadovati větší mzdu. Odkud rolnictvo ne ni vezmej?

Třetí brozné břemeno jest uvaleno vodními
stavbami tím, že země kde vodní průplavy budou
stavěti, musí 12'/, procent úroků a splátku za vy
půjčený kapitál ročně epláceli. Z toho vysvítá, že
vzroste tím ohromné roční platební břemeno hlavně
zemím českým, jejichž zemské hospodářství nemusí
býti jiš nbědnvanější. Není celá tato hospodářská

litika takčka hospodářskou urážkou, spáchanou
lavně na atavu rolnickém?

Jakmile se započne se stavbou vodníchprůplavů,stoupnoa značnou měrou zemské výdaje. kud pak
se vezmou na to peníze? Když dnes se musíme
každoročně dlužit? Rolníci budou muset platit ještě
jednou tak velké zemské přirášky ale továrníci budou
míti se staveb průplavných zlaté žaě, oni budou míti
ohromné dodávky železných konstrukcí a staveb.

A proto so jiš dnes bursa celá nedočkavostí
třeve. Finanční minietr | oblásil také v Híšeké
sněmovně, že jest nucen vyhledávati nové zdroje

státních běíjmů, že tedy nutno pomýšleti na nové
daně, aby stát všem těm obrovským stavbám aplá
něm do budoucna mohl zadost očiniti. Z toho ze
věsho kouké sice bobatá žeň kapitalistům ale bída
rolníkům a všem chudším pracujícím třídám.

"Tržní zprávy.
V Arsdoi Králové, dne 13. července 1901.1hl.

přenice K 1860—1290 šito K 1100—1300, ječmena
K 890—9-80 ovesK 6 40—700, promo K00100—00:00
vikve K 11-50—1400, hrachu K 17-00—30'60, jáhly K
19:00 krup K 1660—3400, braroborů K 220—280,
jetelového semínka červeného K 0000—00*00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00 00—00'00, máko K 31*00
olejkyK 0000—00:00,lněného semene K 2100—0000
100 kg. žitných otrab K 13-00, pšenič. otrab K 11*0'.
1 kg. másle K 2-20—266, 1 bg. sédla vepřového K
1:44—1'60, tvarohu k 0-28—0-82, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 15:00—000, jeden hekt. cibule K 9:40
jedna kopa drobné zeleniny K 060 —1"30.

(Zasláno.
Posvátným a milým místem kašdému Čecha ka

tolíka jest zajisté památný Velehrad, odkadá zazářilo
po všech vlmstech českých světlo vznešené víry Kri
stovy, víry to Ogrilo Methodějské a sv. Václavské,



Místo toto jest také poavěcenotím, že v lůnu
svém chová ostatky jednoho z velikých apoštolů slo
vapakých, sv. Mothoděje.

Celá Morava putuje každoročně na místo toto,
aby vzdala bold těmto o národ náš zaslontžilýmsvětcům.

Jest záhodno, aby tské království v pro

jenování úcty k apoštolům slovanským za družnouoravou pozadu nesůstávalo.
Letos také připadá 20 letá ročnice pouti Čecho

slovanů do věčného města Říma, kterou konali aby
rojevili svůj dík Jeho Svatosti Lvu XIII za velko

fopou enoykliku „Grande munus.“ .

Z té příčiny pořádá jubilejní apolekKaoioký„Praba“ menifestační výpravu na posvátný Velehrad
dne 380. července t. r. zvláštním vlakem ku schůzí
apoštolátu a naskytá so tedy věetmčeským katolíkům
vhodná přílešitost aby svéma náboženskému a vlaste
neckému citu dali výrazu.

Aby pak pokud možno nejvíce obyvatelů král.
Českého této manifestace zúčastniti se mohlo, zastaví

utní vlak v několika stanicích, jak zvláštními vy
láškami v novinách a zvlášt. plakáty oznámeno bude.

Všem kdož mají porozumění pro ideu Čyrilo
Methodejskou kterář jest eminentně slovanskou voláme:

Na sbledanou na posvátném Velehradě!
Pořadatelstvo.

(Zasláno).

Do Chrudimě!
Jménem svých kollegův i jménem svým vyslo

vuji nejardečnější dík p. t. panu městkému radovi a
lékárníku Lablerovi a panu řiditeli průmyslovéhoma
sea Posseltovi za velovzácnou ochotu a laskavost,
s jakou nás průmyslovým museem prováděli, a na
památnosti téhož upozorňovali.

V Hradci Králové, dne 19, července,

Dr. Gustav. Domabyl.

(Zasláno.)

Včera, dne 18. t. m. dostavil se do mého uze
nářského závodu správce zdejších jatek p. zvěrolékař
Řehák a policejním komisařem a zabavil veškeré ku
prodeji se nalezající zboší, z čehož povstaly v městě
různé domněnky, které zárodu mému nejeou nikterak
lichotivé. Aby veřejnost kralohradecká nebyla v omylu,
prohlašuji, že celá věc spočívá pouze na tom základě,
Že so ode mne žádá mový poplatek £ výrobků, ač
koliv poplatek správě městských jatek sa porážení a
prohlédnutí dobytka správně zapravoji a mimo to
jest p. zvěrolékař v právu, každou dobu můj závod
navštívit a o všem se přesvědčiti. Pončvraděvčerejší
scépon nejen že jsem utrpěl hmotnou škodu, alei
dobré pověsti mého zárodu bylo uškozeno, jsem nu
cen cestou soudní satisfakci si získati,

V Hradci Králové, 19. července 1901,
J. Hutla,

velkozároduzenářským zbožím.

Listárnaredakce.
Lysá. Srdečné díky za zprávu.

Chrast Do minulého čísla přišlo pozdě. Pozdrav!slav. Zaráží ovšem to zjevné, aš okaté igno
rování — ale neučinili jsme v tom v „Obnově“
zmínku, poněraděby to leckde nebylo správně vy
kládáno. Jenvyčkat času, snadse to zasejinak obrátí.

Anonymas. Dopisů, které nejsou podpisem
opatřeny uveřejniti nelze. Ostatně, přesvědčili jeme

se, že poměryv městském chadobinci ším jsou
poněkudjiné, neš jak Vy je líčíte. Dáme 08 rádi
průchod pravdě, ale pronásti nepříznívou kritiku,
aniž by k tomu byla příčina, to se nikdy ee ctí

At dopisovatelům.Dopisů: terým pp. dopisova , ano
nymních, jak jeme Ba častěji oznámili, nedveřejníme.
— Dopisy budďtešsasýlény přímo na rodekci
„Obnovy“, není tedy potřeba sasflati prostřed
nictvím osob jiných, jak se to v poslední době častěji

Bale Bodnli . poslaný dptorát, bude Mad uveejněn — jestli ale post výzsam se nanve
Bejní sni tehdy, sašle-li se prostřednictvím: osobyjiné!

Řádná
valná hromada

politického družotva tiskového
pod ochranou sv. Jana Nepom. v Hradol

Králové
konati se bude v pátekdne 26. července
1901 ve dvorané „Adalbertina“ s obvyklým

pořadem o 8. hodině ráno,

Dr. Jan Soukup
předseda.

et členů,éji za jaké

jednatel.

Posm. Nesejde-li se dostatečný
bude se schůze konati o bodinu poz
hokoliv počtu členů.

Konvikt
pro katolické kandidáty učitelství

v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Do konviktu se přijímají žáci na
zdejším paedagogiu studující na celé za
opatření.

Mimo jídelnu, zvláštní studovny, lož
nice a umývárny mají kandidáti k disposici
hudební sál s pianem a harmoniem i ji
nými hudebními nástroji.

K písemným žádostem dlužno přiložiti
křestní list, poslední vysvědčení a výkaz
majetkových poměrů žadatelů.

Žádosti podány buďtež nejdéle do 10.
srpna prostřednictvím a 8 odporučením
příslušných farních úřadů nejd. bisk. kon
sistoři.

Roční poplatek činí pravidelně 320 K.
Případné dotazy na bližší podrobnosti

zodpoví
správa konviktu.

-JEJS- 23 DI:2 3
Veškeré práce z odboru maleb umě- Č

růmyasl n m
ogrůny ových provádí se a přeanou

leck
do "

v malířské dílně — m

Ludvíka Nejedlého %
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučoje epecialní zoslost
uprováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování gálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

IND“Práce a objednávky"P
přijímá pro mou malířskou dílou, kteráž
již v roce 1880 založena byla v ' Hradci
Králové, můj zástapce

Rudolf Tomášek, malíř.
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle bisk. residence.

DOHGGGBOU:

Látku na kleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 cm. širokou
sa sl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drahů a snken ku chrámovým účelům v nejlev=
nějších cenách nabízí a vzorky ocbaotně zašle
obchodní dům se sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obchodní komorou Pražskou za
vlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby pootivě trvá.

C. k. státní medailí vyznamenané

první moravská

výroba věžních : odin
Frant. Moraousa

v Brně, Velké náměstí čí«. 6.
vyrábí a dodávé

věšové hodiny pro kostely, školy, radnice atd.
u dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

ú

v Hradci Králové.

EP

p. Raže přeložil.

AM

Vadávaje uctivý
zachována zůstala.

ALOIS PINKAVA,
kloboučnilk

na podsíni v domě p. Pajkra v Hradel Králové.

Josef Štěpán,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakoš i nové staví

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

provedení a v cenách velmi levných

dnu, bledničku, lschyas, akrophulosu,nemeci ženské atd.

výtečně osvědčené, moderně zařízené, slatinné

© LÁZNĚ VELICHOVKY ©
u Jaroměře,

dálelázně elektrické, jedové, jehličnaté,
vedoléčebné jakož | m je za odborného
řízení lázeňského lékaře MUDra. S. Pelukky
pro nemoci nervové a míšní.

Půvabná krajina, suchá poloha, rozsáhlé
lesy, moderní pohodlí, mírné ceny, výtečná re
stanrace a stanice poštovní i telegrafní

VadálenostodnádrašíJesefov-Jaroměř
úl hodiny, vosy na nádraží, spojení s Prahou
tyřikráte denně.

Řiditelství lázní Velichovky.



Výrobky dokonalé.
ji Pohovky. Celé garnitury.

LudvíkKnepr
w Hrádol Kralové, Malé náměstí č. 117.

Úplné výbavy nověstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky.

Jan kyšyi |
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA

č. 146 st, Malé Karlova ul. čís. 29
nové blíše Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

, ku dodání oken chrámových,
FTE ©od nejjednoduššího aš k boha

tému figurálnímu provedení a
sice 1 se leležnými rámy, st

těmi 1 vsasiním.

; Vedkoré rozpočty, skizsy i odborná
rada bezplatně.beze vší návaznosti

ku definitivní objednávce.

SRP“ Nesčetná veřejnái písemná pochvalnáuznání."B
Založeno roku 1886.

První výroba

věžních

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
dodevatele 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 nemejetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

„přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučaje firma

Petra Buška synové,
mměl. závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní
v Sychrově (Ďechy) založena roku 1853.

„Fotografle a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúětují.
Proredene ke 300 oltářů.

knDn KE Pešně AE ě č un ácávjněněvjpb: A ubejuj náv ýrěnuknýh bajej Jajeječi

Ignáce Neškudla syn
“ (protokolovaná Arma) „

Ev Jablonném nad Orlicí (v Čechách) f
M rtr P, 2. Reškadiy, (aráře vo Výprachticích)

Mdoporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

: výrobní závod :
i všech kostelních paramentů. f

E Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku[
. se na požádání franko zašlou. iPREVODdě 10

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bukteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové

továrny na zužitkování plodin v Třebenicích. jK n nndk
Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praso
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školské
chorvataké výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vysn
sa vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst
v Fráze: čestný diplom 1898 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

O.k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
veškerýchsanejlepší

varhany usnanýchtouslavco
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších a opravy . přestavbyvarhan provede za nejmírnějšíc

dodmínek, čechvšech soustav pro
harmonia kostely,školy a
salony v nejlepším provedení spě
tiletoun sárukou a sa ceny mírné.

taképravaamerická harmonla (Gottsge
Organe) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějhími ce
nami vysnamenány.
Cenniky varhan a harmonií na požádání

zdarma a franko.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobu jarní a letni,
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.

Táž me splátky bez zvýšení cení

Dva studující
a nižší střední školy v Hradci Králové přijmou se
za výhodných podmínek od začátku nového škol
ního roku na celé znuopatření do pěkného bytu
ve středu města v úřednické rodině, kde dostane
se jím řádného dozoru a všestranné péče. — Bližší

sdělí administrace t. I.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.:

aa Cenníkyna požádání franko. “jš?

k Ů
Levně, ihned, správně

reklamace, ,
všenányreklamace. rokury, poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k setník

Janouškovec,
(býv. mnoh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen

FP*raha-II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.

„Antonín Sucharda
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučuje se ku sho:ovení oltářů, Božích hrobů

a sekkorých potřeb umění církevrníhoj též uhotovuje sochy světeů se dřeva i s kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,
poslacuje a polychromuje. Za výrobky vlastní dílny
ruší, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír
nějších. S úctou veškerou

Antonin Sucharda.

Premier

The Premier
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Nejtarší výroba jemných

Lomniokých SUCarů,
desertek Karlovarských,

oplatek a mandiových věnečků
T Jarosá nedostážné a v lepělck krach oblídeně,

1 kg. volejemných sucharů . .zl. 120
1 kg. mandlových gucharů - + 2l —0
1 kg. dobrých obyč. sucharů . zl. —60
1 kg. maodlových věnečků . . zl. 1:20
1 kg. obyčejných věnečků „zl —?0
10 kusů trubiček máslových . zl. —60
10 kusů karlovarských oplatek zl. —50
50 kusů vafle velké. . . . „zl 1—
50desertekplněných l

výroba rmcharů a oplatkářství v Lomnici z. P.
ODOOOOOOOO-OGOOOGOGOOGOO-:

Oltáře,kazatelny, a td.
nabísí

Pramiiša, JIDOUŠ

v Slatinanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání,

á POZORI X
" Yelecténému obecenstra v Hradci Králová a okolí

oznamujemeuctivě,že uhá jsmeZ ohoaně a nejlépeopatřiliv Hradci Itrá: ikém náměstí
w [. patře domu p. Huty

Mezinárodní panorama.
Lae v něm viděti celek tvořící cesty kolem uvěta

v mejvělší přirozené věrnosti, pla a perspektivě a budekaždý týden jiná cestana odiv vystavena.
Od neděle dne 14. července do soboty dne

20. července:
Moskva.Slavnost korunovace oara.

. Neštěstí na Chotiňském poli.

Vstupnéosoba 30 k. Po odajach dá 30 ke
Otevřeno od 9 hod. ráno do 10 hod. večer.

%„9 hojnou přízeň prosíŘeditelstvo.

Josef Neškudla,
© a kr. dv. dodavatel

vJablonnémmadOrLč.d.86
doporučuje P. T. veledňst. duchovenstvu
al věudeš osvědčenýa mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. s k. dy. výrobní závod

všech Kostalnich DANAMANÍ,
praporů a kovového náčiní. — Illnstr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko ze zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

MLD.L.Řeháček©
odborný lékař krčních, nosních a —

ušních nemocí

P MgBY. Morárek©Kukleny.
Výroba likérů, lihovin,- sodové vody. Sklad Vípa.

Droguorie. Materiální obchod.

PRE- Doporučujese co nejlépe.M
. Založeno r. 1860, 0.

Yolectěnému duchovonětve" doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Ohrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovůvše oliněv ohalzinconéa stříbřenézačsoračí.

Vlastaí výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji po Platátimožnotéž ve lhůtách. Opravyzmovaslassnía stříbření starších věcí vykonáse rychlea
uačlon se jiš svěcené se stvrzaním Jeho biskupské MI
losti. 8 návod můj může se vykázati četnými pocaval

nými přípayP. T. a odporně honit,rolikviářt,koapení a opravě kalichů, monstraací, ciborií, re
nádobek na av. oleje lucaren, lustrů, kaditales“
toků -nakřest,"atiená,Pedhkálů, schránek na Nejevě

tější;; patanek atd. co sejríce.



Zalepéné listy.
V červnu prvého roku dvacátého století

tohodne v který byl očekáván císař
náš do Praby, přesvědčil jsem se, jakvelice
zvýčeny jeou vědomosti a ušlechtěny mravy
našíetudojícímládeže,a jak velikýjestrozdíl

ne a nynějším.v chlapeckém věku se naúzejícím lidem. Vystoupil toho doe z vlaku
státní dráhy katolický biskap český. Hued o
vchodu do nádražní budovy stál jeden šedi
nami jiř ozdobený, k českéma národu se hlá
slol statkář a ten so před očima všeho obe
cenStva hlásil uctivě k biskupovi. Opodál stál
však „stadent“, který aspoň šest let bude
muset na své první podnosové chmýří čekati,
a ten hodně hlasitě„přivítal“ biskopa slovem:
Konyáš. Nadňeni k tuk brdinskémo, vlaste
neckému — k osvobození národa z pout
otrootví — činu, dodal ehlapci biskupův —
klobouk. — Nechci tvrditi, že to, co je na
tom kousku uličnického, je právě zásluhou
dvacátého století; uličníků bylo v každém sto
leti dosti, ale to slovo Konyáš ukázalo, jak se
dnešní mládeži zastírá pravda dějinná.

Je snad známo, jak 80 znamenitý řečník
Veith stal křesťanem. Jeho otec — žid — za
lepil v bibli nejznamenitější proroctví Danie
lovo o Kristu. Ale právě žeto místo zalepeno
bylo, dostal chlapec chuť odlepiti svrchní

pipíe a přešísti si proroctví. Dostal za to potek —ale stal ze za to přemýšlením o-tom
zalopení — křesťanem.

Ale zslepování nelibých míst v knihách
nedělali jen židé. Bylť totiž jeden panovnický
dvůr, u něhož žili „osvícení“ křesťané, kteří
salepovali některá místa v katolických knihách
obřadních. Při „visitacích“ musela se dít
inkvisice, má li farář i kaplan ty závadné
listy opravdu zalepeny. Dnes v novějších vy
dáních jsou ovšem zase nezalepena místa ta,
ale v knihovnách farních i biskopských nale
zájí se vydání stará s místy dle výroko státní
inkvisice jak se patří zalepenými.

A dnes? Dnes ne sice mazem knihař
ským, ale osvětou protestanteko-liberalistickou
zalepojí se listy dějin, pánům nemilá místa
obsabající.

Doklad toho podal ten chlapeček na
nádraží se svým Konyášem. Ten list dějin, na
kterém jest psáno, že Konyáš vyhledával a

pálil olšky, ten ge naší mládeži dává čísti;ty listy pak, na kterých je psáno, že to byly
knížky literárně bezcenné, podobné nynějším

plodům pokontních tiskáren, ža to byly takynížky německé, zvláště pak, že Konyáš sa
náhradu sám české knihy psal av lidu rosšiřoval,
ty listy jsou | protestaotsko-liberalistickou
inkvisicí zalépeny. A kdo se opováží je odle
povat — ten od snášenlivých a osvícených

— pohlavek.

Ale není to jen s. Konyášem. Je to a pře
mnohými listy našich dějin. Všecky ty listy
od svatých Cyrilla a Methoděje až do dob
Hacových jsou naší mládeži zalepeny. — Sláva,
vzdělanost a velikost národa začíná mnohým
teprv — od doření všeho, co na základě pr
votního u nás křesťanství zbudováno bylo.
Ale i listy, dějin doby husitské a Hasa sa
mého, jsou z veliké části zalepeny.

Jako Konyáš je mnohýmjen jezovitským
fanatikem a jeho ctnostný život, jeho láska
k lidu českému, jeho české spisy jsou úplně
neznámy, tak zase naopak vidí se na Husovi
a hositismu jen světlejší stránky, ale děsný
fanatismus náboženský dob těch se nevidí. Ty
černé listy dějin dob těch jsou — zalepeny.
A běda tomu, kdo je jen ponškod odlepil.
To byl až posud vědy tapitel velikánů národa
a „poblavkování“ v novinách, na schůzích a
při pitkách dostalo se mu za to měrou vrcho
vatou, ačkoliv dlužno říci, že dnes již odle
pování listu těch poněkod pokročilo. Ani
svým očím člověk nevěří když se dočítá, že
časopis „Studentský sborník“ napsal: Hus stál
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tds naší samostatnost Ovšem daleko a daleko
jsou páni ti od pravdy, ale ve slovech: Hus
stál nás naší samostatnost, je pravdy maoho.
Je to znamenité odlepení zalepených listů
dějin našich. Jame žádostivi, jaké, kdo, koma
bude za to udílet „pohlavky“.

Ale jako to a dějinami vlasti naší, tak
e to i s dějinami vůbea. Všecko to, co veli
ého učinila církev katolická pro národy, ta

veliká pravda, že jen a jeu působením církve
staly se z národů divokých národové vzdělaní,
to vše jsou dnešního dbe listy zalepené.A to,
co zu dnů našich vlivem náboženství a úmor
nou prací katolického duchovenstva pro pravá
ušlechtění lidu se děje, to 8e volice horlivě

zalepaje Ale to by ještě snad méně škodilo,jen kdyžse pro vzdělání pracaje. Avšak jest
tu něco o mnoho více politování hodného.
Dnes taky to se korlivě salepuje, co lid vůbec
a národ český bubí a ožebračuje. Má-li někde
katolík kousek chlebavíce, tu se mu to zá
vidí a štve se proti němu. Jak ale o. p. v bý
valých židovských čtvrtích měst našich bydlí
křestané atd. atd., to se zalepuje právě těmi,
kteří nejvíce křičí o blaho lidu.

Vůbec se mi zdá, že jsou páni, kteří by
nejraději zalepili evanjelium vůbec. Kdo se
za dnů našich jen zdaleka odváží odlepovati
listy evanjelia — na toho se snrově ženou
s uadávkou klerikalismu, A daří se jim to
právě proto, že mnohým ovanjelínm už celé
zalepeno jest. A řekne-li někdo jen to, že se
aspoň obecnému lidu nemá zalepovati ovanje
lium, už i-£oje klarikaliseane,až je jozlastpě.
zalepení očí vzdělanců, kteří pravdu nechávají
lidu a sami tonou v bahně liberalisma.

Ale ani na zalepení ovanjelia nemají
dost. Jestiť jedna velká kniba, Jest to kniha
přírody. Ó jak mnoho má listů kniha tato,
na nichž napsáno jest: Všemohoucí učinil
mne! Ale jak pevně mazem madrcké pýchy

zalepeny jsou listy ty! A kdo se osměluje aponěkud list ten některý odlepuje, bned jsou
tu „s pohlavky“, že to je „zastaralý názor
světa“ — a klerikalismus.

Často však odpůrci sami nutí, aby člo
věk ty jisté nemilé listy poodlepil,- trochu
nazvedl, a co pod svrškem nalepeným jest,
nespatřil. Tak n. p. povstává v Čechách od
několika let nová sekta evanjelická, adělá se
pobožnější než helvetská; má už taky list
„Bethanii“. Ale na místo, aby obracela ty
slepé modloslužebníky — ty papežské — dějí
Be odpady k ní —od helvetů. To je pro pány
mrzutá věc. A časopis „Has“ napsal, že ta
evanjelická zásada o volném zkoumání písma
má své stíny, že dělá — sekty a roztržky. —
Ano, ano! Dělá to sekty! Jsou tobo plná dě.
jiny, ale byly to taky zalepené listy. Avšak
čím více budeme odlopovati, tím více poslou:
žíme pravdě a blahu národů.

ABAK
Dopis z Prahy,

V Praze, dne 94. července.

Nakladatelství spolku „Máj“. — Z kroniky

ra a agitací „pro dl prut oposlední

jv

Na podzim r. 1887 založen byl v Praze
několika tehdy mladých českých belletristi
ckých spisovatelů spolek k hájení literárních
zájmů a ke společné ochraně a podpoře pod
jménem „Máj.“ Spolek ten za dobu svého pů
sobení soustředil pod svou střechou téměř
celou českou belletristickou literární obec a
uvésti dlužno, že zásadní stanovisko jeho není
v žádném směru nějak protikatolické, V „Máji“
jest soustředěno nejvíce spisovatelů, kteří
v náboženském ohledu katolicky smýšli a
členy jeho jsou též i spisovatelé kněží, pokud
8e na základě stanov ke spolku přihlásili a
podmínkám příjetí vyhověli. Jest-li snad ně.
kteří členové „Máje“ přišli do některých ng.

shod s jinými literárními krahy, sluší neshody
tyto přičítsti jenom na osobaí vrub obou
v tom či onom neshodajících se o80 b.

Spolek „Míj“ po dobu svého trvání pro
kázal nejenom svým členům, alo i celé české
národaí společnosti nemalé a platné elužby.
Prostředky ke sluábám těm nevynucoje zavá
děním všelijakých nových „vlasteneckých“
daní, anobrž opíraje se literární vlastalotví
svých členů nepřipouští více, aby ze prací li.
terárního činitele ostatní společnost hezprávně
darmo těžila. Spolek ten hájí především a
jenom to, co jeho členům ve veřejném životě
dle vlastnického oráva a dle zákona náloží.
A práce jeho jest skutečně požehnaná. Poda
řilo se mu jednak ze příspěvků svých členů
spisovatelů a pak hlavně zorganisováním vy
bírání autorských poplatků při divadelních
hrách, jež ae nyní žádnéma neodpouštějí, za
ložiti značný pensijní fond, který celé řadě
členů „Máje“ hledí zabezpečiti jistý starobní
důchod, na jehož docílení musí si však každý
účastník sám polovici ročatho poplatku skládati.

To byl první krok k sesamostatnění če
skóho spisovatelstva, k jeho vybavení z rakou
nakladatelské „podnikavosti,“ která z obchod“
ního svóho stanoviska spravovala se nejčastěji
„vkusem davu“ bez ohleda na vlastní vznešené
účela literatury.

Zavedením vybírání autorských poplatků
z divadelních her u nezbytným při tom pří
sným sledováním toho, co se kde na jevišti
dává, prokázal „Máj“ platné služby nejenom

vkusu, neboť když se obecně ví, že se z po
volaných kruhů repertoir pilně sleduje, nedo
stane se na jeviště více tak snadno všelijaký
brak, jako se to dělo druhdy. V tom ohledn
má „Máj“ svou vážnou zásluhu a důležitost
že i příště z českých divadel a jeviští mnoho,
neřestí vypodí. Tichá a pronikavá tato jeho
činnost není šíře známa a proto zajistě leckd+
se rozbřeskne, co bylo vlastně příčinou, že
jest v divadelním směra u nás nápadnou
změna k jeho lepšímu, jejíž dovrcholení bude
ovšem vyžadovati ještě velmi mnoho práce a
péče ze strany „Máje".

Když pak se „Máji“ šťastně podařilo za
vésti jisté dobré počátky ke zvelebení tvorby
dramatické a k vážnějšímujejímu pěstovánía
provozování, přikročaje letos k založení vlast
ního svého knižního nakladatelství. Naklada
telství to má ovšem své základy především ve
hmotných zájmech členů „Míje“, avšak ovoce
a působení jeho bude důležitým u platným
pro celou národní společnost. V nejprvnější
řadě učiní zajisté konec nynější literární anar
chii, která ochotně hoví vášním a smyslným
chtíčům nejširších mass, chrlíc na literární
trh celé spousty rozčilajících a otravujících
knih nečistých a pak knih nezralých a prázd
ných a nedokonalých překladů. Když se však
pa literárním tržišti najednou objeví činitel
tak silný, jako je „Máj“, který vlálne hoto
vým kapitálem, jakým se poměrně hotově
žádný druhý český nakladatel vykázati nemůže
a který znamená středisko padesáti nejpře
daějších literárních sil, ta bude nucen každý
drahý konkurent, aby závod jeho rázem nestal
se pověstným pěstovatelem literárního smetí,
poslání nakladatelské poněkud jinak pojímati
a pěstovati, než-li 86 a nás dělo doposud.

My totiž takó očekáváme, že česká lite
rárol obec, když se bude nakladatelské čin
nosti účastniti, právem uzná za vlastní svůj
zájem nejrozbodaěji opříti se nezřízenému ti
štění a šíření knih, jež za pravidelných poměrů
na literárním trbu více neobstojí, tak že tato
nakladatelská | organisace ©„Maje“, aniž by
slašné oakladatele nějak poškodila, stane se
během času osvoboditelkon obecenstva, jež
jest dnes planým, jalovým, zbytečným literár
ním brakem obtěžováno a ona také nepochy bně
učiní přítrž vydávání rozmaaitóho, 8 od puště
ním, literárního — pravitu.

Soudíce podle toho, co „Máj“ vé drama
tickém ohledu dobrého zavedl a vykonal, ne
míme jeho nakladatelské snaze hleděti vstříc



nijak jinak, neš-li e důvěrou, že posléní své
pojímá vášně a šťastně. Ovšem že činnost jeho
sloší eledovati beze vší konkarenční nebo do

koncemalíchernéstranicképon ežmoohdy nejepravedlivější věc nejvíce poško
dila a na místě aby katolické myšlence pro
spěla, zjednala jí řadu silných nepřátel jejichž
vliv a váhu nepředložený horlivec napotomoí
svou obyčejnou lenosti nebo další opatrností
nijak nevyvášil. .

* o

Pobyt císařův v Praze a následující mu

značná změna ve stenovisko nejpřednějEíohkruhů vůčí českéma národa přivádí prasofil
skou politiku a agenty její v postavení nanej
výš nepříjemné a těžké. Jarnípouť korunního

rince německého do Vídně nedopadla tak, jak
by byli němečtí politikové rádi viděli. Program
návštěvy té nebyl dočerpán a zejména neušlo,
že náhle sešlo z uspořádání vejiké vojenské
psrády, jež se měla na at německého ko
ronního prince konati. Šensacipsk spůsobilo
a všude radostného oblasn a uvítání nalezlo
otevřené vystoupení následníka trůnu arcivé
vody Františka Ferdidandaproti prošácké po
Jitice, halíol se v heslo „los vou-Rom“, 0
němě se zmíněný arcikníže zcela erozamitelně
vyslovil ještě v době, kdy ve Vídpi jako host

meškal korunní průno německý. To znamená,že ma to pověděl do očí, aby to doma vyřídil.
Cellkem zájezd badoncího císaře německého
do Vídně zklamal všechny, kdo od něho posí
lení německé politiky v Rakousku očekávali.

Německé listy začaly proto zuřiti a za
čaly psátio arciknižeti Františku Ferdinandovi
spůsobem, jaký německé vlády trpěti
neměly. Poněvadž však ruské a francouzské
noviny rozhodné vystoupení rakouského ná
sledníka trůnu proti rozpinavosti pruské ne
jenom že schvalovaly, ale také problášovaly a
uznaly za akt politické moudrosti, prneofilské
a protestantské listy stichly trnouce ještě no
vým překvapením, jež v Německu cesta císaře

Františka Josefa do Prahy a do Čechspůso:bila. Cesta ta byla především uznáním vlaste
úeckého pokroku českého národa a pokynem
do emíšeného území, že nenáleží k Pruska.

Pruský tisk začal již zlobně zaby ceniti,
vida tuto změnu situace, jež v Rakousku ve
čtvrt roce uastala. A byl by ee býval zajisté
že velice rozezlil i proti osobám nejvyšším,
kdyby v tom okamžení nebyly jej obromily
zprávy o naprostém nezdaru A mravnosti sla
vné německé výpravy do Číný a zprávý 0
ohromném finančním kracha pocelém Něme
cku. Jak znatelé poměrů německých tiše teskní,
nenacházelu se Francie r. 1871 po válca
s Německém -v tak hrozné finanční situaci,
jako se nachází letos Německo následkem své
pýchy, která je národohospodářeky zničila,
tak že se německá fioanční rovnováha drží
jenom uměle shrůzou, jak dlouho její „prázdný
pytel“ bude rovně státi. Akcie prasofilské
páble hluboko klesly a klosají stále. A proto
má tomu odpomoci soused, — — Rakousku.

Listy německými, kterými ještě nedávno
dům babsborgský a jeho nejpřednější členové
byli znevážnováni, nDyDÍnajednou proskakojí
medově sladké zprávy, že prý 80 totiž císař
Vilém II. vypraví počátkem srpoa do Išla za

FEUILLETON.
Na rakouských jezerech.

Cestopisná črta od Fr. R. Skalickéno.
(Na jezeře gardakém.)

(Pokračování).

Přeprava tohoto loďstva vyžadovala sicemnoho
námaby a mnoho peněz, ale pojistila republice
benátské vládu nad celým jezerem gardským, neboť
ze dvou síran obležená Riva vzdala se po brdin
ném odporu r. 1440. Dosud v Rivě lze ohledati
na četných místech kameného Iva, znak repu
bliky benátské, ačkoliv panství toto trvalo pouze
do r. 150g, kdy opět Riva připadla knížectví Tri
dentskému. Tím ovšem po 200 let těšila se Riva
klidu, až opět r. 1703 Francouzové pod maršálem
Vendomem ve válce o dědictví španělské města
se zmocnili a při svém brzkém nuceném odchodu
valné poškodili. Za 100 let hostila opět Riva ne
zvané francouzské vojsko za Napoleona ve svých
zdech, až posléze od r. 1813 trvale přivtělena jest
říši rakouské. Ačkoliv Garibaldovci v roce 1866.
snažili se města pro sjednocenou Italii získati, ne
měl přece revoluční pokus jiného úspěchu, než
krvavé potlačení tohoto dobrodružného podniku.
Riva jest a bobda zůstane přese všecky pokusy
irredenty nas bistorické půdě tyrolské,

Vedle několika starobylých věžních staveb,
které jsou trosky bývalých opevnění, zaslubují
zvlášte chrámy marianské, Assunta i Jnviolata po
zornosti. Chrám Nanebevzetí Panny Mariez minu
lého století má pěkný titulní obraz aa hlavním oltáři,
Jnviolaty svatyné chovaje milostný obraz marian
ský, upomíná stavbou mohutné své kopule na náš
Karlov, Svého času býval vnilřek silně zlatem a
bělostnou štukaturou vyzdoben. Dnes však ozdoby
tyto volají silně po důkladné opravě. Oltářní

císařem rakouským, aby ho pozval k velkým
manevrům německých vojsk a doufají při tom,
že císař František Josef pozvání tomu vyhoví.

Těmto touhám v tísni německé politiky
dnes každý velice dobře rozumí. Německo
celý svět si znepřátelilo, hospodářeky skra
chovalo a proto sonsed má pomoci, aby se
zdálo, že Rakousko neví, jak němacké poli
tika již na jeho konto počítá. Ale v Rakou
sku vane dnes docela jiný vítr, než-li pruská
politika tuší.

Císaři Františku Josefovi nejbližší a nej:
milejší krohové a osoby nepokládají totiš sa po
třebná,aby stařičký, tíhou nejhroznějších skou
šek životasouženývladařv jedenasedmde
sátém roce Svého věku na pruské manevry
jezdil, zde celé dn v sedle na koni se trmácel,
celý Svůj dům acelou říší vestarost o Své zdraví
uváděl aby se o išlaký pohov a pobodlí leta při=

ravoval jenom k vůli tomu, aby německou po
itika Svou přítomností z její nesnází a opuště

nosti vytáhl snad proto, aby ona potom ve svém
uvolnění v Rakousku dle avó vůle mohla řá
dití. Proto císaři rakouskému nejbližší a nej
milejší mu osoby nebudou raditi, aby se dával
ze Svého išlekého klidu německými manevry
vyrodovati a pozvání k nim přijímal.

Naopak, jest-li německý císař do Ičla za
vítá, bude prý k jeho průvodu učíněn z po
volané k tomu strany důtklivý dotaz, jak to

příjde, že celá fůry hanebných spisů jako json:nprinz Radolf, Des oesteroichisohen Kaiser
sohnes trugisches Ende, Fůratin und Mártyre
rin atd. jsou z Německa, kde se svobodně
tisknou a prodávají, zejmena do německých
krajin království a zemí habsburských nej
různějším spůsobem jsou dopravovány, aby zde
vážnost a úctu k habsburskémn domu ničily
a bubily. O tom německá vláda věděti má a
věděti může a ona o tom zajisté ví a kniby
ty schválně nekonfiskuje, nakladatele a spiso
vatele jejich nestihá, neboť jest to patraým
článkem „německého přátelství“ k Rakousku,
aby zde v německém lidu podkopána a vybu
bena byla vážnost a úcta vídeňskému císař.
skému domu.

Ostatně ostrý dotaz, proč rakouské mi
pisterstvo. zahraničních záležitostí proti to
muto nejhroznějšímu a politicky tendenčnímu
zlehčování rakouského panujícího doma ně
meckým tiskem dávno jiš nejrozhodnějí ne
zakročilo, se již připravuje pro sněm království
Českého i pro říšskou rada, kde se poukáže
k tomu, čí především vinou celé severní Če
chy hemží se spisy, knihami a markami, je
jichž apůsob a příčiny rozšířování spadají pod
$$ trestníbo zákona, týkající se velezrády.
Okresní páni hejtmané J. Ex. pana místodrži
tele zajisté že na tento úkaz pruské agitace
doposud neupozornili a nevědí o něm, jako
nevědí o německém vývozu nijak nevyclených
praských, politických, protestantských pastorů
do Čech. Někteří lidé, stojící ve službách státu
rakouského, činí svým jednáním dojem, jako
by zde byli agenty politiky pruské a trvají
při tom přímo vyzývavě i když následník
trůnu za souhlasu samotného mocnáře zřetelně
a okázale naznačaje, že tato praskou politika
těžce nese a rozhodně odmítá.

"2"
obrazy jsou mistrná díls slavných umělců ital
ských. Připomínám jen obraz Ukřižovaného od
Guido Ren..

Jsouce dosti brzy holovi s památkami Rivy
a nemohouce věnovati čas ku návštěvám okolních
zajímavých zřícenin, nastoupili jsme hnedle odpo
ledne plavbu po celém západním břebu jeserním
až do města Desenzano. Mnozí důkladní cestova
telé objítdějí celé jezero, což jest vlastně zbyteč=
ností, ponévač parník nedrží se nikdy jen západ
ního břebu, nýbrž dvakráte brázdí jezero na příč.
Lze ovšem aké cestovati jen podél východního
břehu do Peschiery, ale kratší plavba (5 bodin)
do Desenzana těší se pro svou zajímavost větší
obliby u touristů. Proměnili jsme sí v Rívě peníze
rakouské za špinavé liry italské, které mají docela
agio, ačkoliv ani to schudiému obyvatelstvu sjed
nocené Italia nepomahá. Dali jsme též podrobiti
svá zavadla celní problídce, abychom vládní zfí
zence přesvědčili, že nepropašujeme obávané ra
kouské doutníky, které musí zůstatí vlašským ku
řákům zapovězeným ovocem, jinak by své sla
měnné smotky nekouřili. Jgnoti nulla cupidó,

Na našem parníku bylo hojnost cestujících,
vesměs Némců, s kterými jsme se potom v [telli ně
kolikráte setkali. Také s námi cestovately 2 milo
srdné sestry, z nichž jedna mohla by sloužiti za
model světice. Tak pravidelný s sličný obličej,
v němž zračila se dětinná nevinost a vroucí zbož
uost, spatřuješ jenom na klasických malbách.
Sestry tyto usedly nejprv na palubě, poněvač
v krytém salonu nebylo již místa, když však vy
soko stříkající vlny z paluby je zapudily, nabídly
jsme jim v salonku svá sedadla, což pohnulo dva
Vlachy, že nám přepustili opět svoje místa. Parník
zamířil nejprv směrem východním ku Torbole,
nad nímž v pevném kasteiu blídku udržuje ra
kouské vojsko. Nato podnikli jsme plavbu směrem

Drobná obrana.
Omývé mouřeníny. Předpovídalíjeme

vytlonkání kapitálu z -osoby Husovydávso
ještě před G, červencema naše předpovídání
se splnilo. Slavnost Hasova byla vykořistěna
„inteligentními“ výrostky z pokrokových síran
ku surovému tupení katolického duchovenetva,
takže čteme nyoí i ve svobodomyslných listech
odsouzení takového aprostáctví. Národ se
přesvěděil z vlastního názoru o pravdivosti
našich výstrah a sotra so najde as budonofho
roku slušné město, kde by se fanatická zášť
ke katolickému kleru mohla tak volně proje
vovati iako letos. „Národní Listy“ odsuzují
n. př. „přednášku“ radikála Choce, jenš ne

styděl se ani„Bind dámami v Berouně včítávati s nějského starého kalendáře $
nevěstek, usazených v Kostnici v době pro-.
cessa Husova. Dámy se rděly při takové po
zornosti p. Choce k chonlostivým jevům
dávno oplynalé doby, a musila to býtí příliš
šťavnatá porce, nebof dopisovatel £ Beroona
píše doslovně: „Jest nás daleko, býti snad
Obranci kleru tehdejšího, avšak přičítati na
vrub kleru snad i pokleslost doby nynější,

nesmíme nikterak přpnstti a proto útokyna daochovenstvo, v řečí tóto činěné, odmítáme
a připomínáme mu, še právě českému ducho
venstvu“mámeza naše :probuzení a obrození
co děkovati.“A podobněznějízprávyo jiných
slavnostech Huosových, jež pořádali Hajnové,
Kloudové, Machačové a j. na našem venkově.
Výsledek všeho toho „prohlubování“ oslav
Hosových jest všeobecný huas nad takovým ůú

adkem společenské slušnosti. [V Hradci Krá
ové byla všeobecně „přednáška“ o Husovi

odsuzována pro svou nevědockost a pro stálé
rýpání proti katolickému duchovenstvo. Kde
který slušný člověk vČechách odsuzuje řádění
polovzdělanců kolem 6. července. Jenom
organ universitního professora, omlouvá tato
nízkost. Možná se sám Čas stydí za evé dílo,
k němož dle svého chlubného tvrzení položil
v Čechách nejširší základ, aneb nepovašaje
dobu ještě za tak zraloa, aby se uličniotví
mohlo. necbárati. úplně bez -pokárání. Ale
omývání mouřenínů jest práce zbytečná.

Snadná odpověď. Čas ze brozi opět
nového katolického internáta sv. Proko
v Praze a dává si v zoufalství otázku: „Čo
se děje ze stran svobodyslných proti klerikal
nímu dašelovství?“ Na to odpovídáme: Čá
stečně se nadává těmto vzdělávacím ústavům
částečně se kazí svohodomyslníky mládež
v katolických ústavech vychovaná. Aco by
se mělo díti? Měli by a. př. patronové Časa
místo spílání sáhnontí do kapes a postaviti
též nějaký konvikt ku výchově mládeže. Ale
spoň by se mohlo pak posouditi, který ústav
lépe jde k duhu mládeže.

„Intelligence“ Časm. „Čas“ vytýkáMia
dočechům, še se Špatně pochopené snaby autonomní
nestareli se, kterak © alpských zemích ut.žuje se
klerikalismas. luteliigentní člověk nemůže politické
spojenství Mladočechů s alpskými katolíky na říšské
cadé ve zlé vykládat. Spojení toto nazývá slos „Ca“
sesilováním klerikalisma, slo rosposnání jeho povaša
jeme potud zs planý švast, pokud nebude dokázáno,
m- z ————
jihozápadním ku stanici Limone, kdež. spatřili
jsme již pověstné sady citronové pod šírým nebem
pěstované na stupňovitých teprasách, aby v dobé
nenadálého mrazu mohly býti citlivé stromky
prkny přikryty. Za silného kolísání překročil par
ník ve vzdálenosti 75 kto hranice rakouskéa tak
ocitli jsme v zemi skvetoucích citronů«,

V malém zálivu limonkém kotvilo několik
dělových a torpedových člunů italských, které
v době míru hájí hranice celní před podloudni
ckými lodicemi. Nad ními v závratné výši po
strmé skelní cestě ubíraly se maličké postavy domo
rodců a jejich dobytčat. Zdálo se, že není možnou
cesta v těchto místech. Okolí stóvalo se stále za
jímavějším, čím dále jsme od branic rakouských
se vzdalovali, až u místečka Tremosine dostou
pila divoká romantika svého vrchole. Parník plul
pod strmými, divoce prorvanými skalními stěnami,
které do výše několik set metrů zvédaly se nad
azurovým zrcadlem vodním. Divukrásný s ma
lebný obraz tento upomínal nás na ladné jezero
trauenské, které také, jsk jiš vzpomenuto bylo,
omývá příkré a vysoké horské bráze své. Od sta
nice Campione, o némt již Dante ve svém Pekle
(XX. zp.) zmínku činí, že leží na rozhranní bi.
skupství Tridentského, Brescisnského' a Veron
ského, ztrácely pobraničné stěny na své divokosti,
ač tím nepozbývaly své zajímavosti.

V méstečku Gargnano byly ještě zbytky ze
zděných kulí dělových, kterými rakouské válečné
lodice bombardovaly-v r. 1866 městototo. V Gar
gnanu vystoupili někteří spolucestující, aby do
města Salo podnikli povozem 15 km dlouhou
cestu pobřežní silnicí ve stínu štíhlých cypřišů a
obrovských aloí. (Cesta tato jest velmi vděčnou
partií a novynechá jí-nikdo, kdo delší doba hodlá
tráviti na březích gardských.

(Pokračování).



Sepoměremtím oplačabyl nějakýprogramovýpo
šadarekkatolický.Aso,nešetříseposadanipřiro
sevých požadavků společenské elušnosti, protože ka
tolickému kněžstva den ze dne spíláno způsobem nej
rafioovanějším. A ve všostraané ourovosli a ničemnos
sti-otejným bede| „Čaa,“ čehož dokladem-jeat ne
dávnéjeko prohlášení,kdež ve smilnémpychuxpe
sledních historek našich měst vedle důstojníků jme
nuje | kněze. Rádi pak věfime,že. zabledem k pa
pělským bouřím protikatolidikým a protiřeh.lníma zá
kone francousekému klade nedočkavou otásku: „kdy
stane se tak | u nás v Rakousku?" Ejhle tygr, jeně
s vyceněnými saby a prohnutým břbetem ©krvolečně
chystá se ke skoku! Ejhle, ktorak „Čas“ svůj vatek
nemůže často v kolejích sofistických úštěpkůr ani
udržet, propukaje ve váločný řev komunardůl A zase
klesáv toninmusedaréhonářku,Že vnárodníradě
s 11 českých stran 8 jsom otevřeně klerikální, ma
táborech že mluví klerikálové se jásotu poslnchačstva
a na ochásích klerikální bojovníci navrbují důvěra
mladočeským poslancům. Proč tobo strachu tolik,
když Masařík ve Velimi jasně problásil, že katolická
ofrker všade na světě politickou moo strácí? Čí snad
jest to závist, še pohlaváři realističtí v národní radě
nezasedají a že vrchní diktator s Četných schůsí byl
tak přesvědělvě vypískán? | Mladočeši prý smiřojí so
s římanstvím a bledají a něho ochranu proti němoctví,
Jakobyprý nedovedli pochopit, že stejně boj proti ří
manství jako proti němectrí plnil všechnu Českou
minolost. Všeněmecké helretské agitaci, jek politické
e národní tašby protirskonské náboženskými zájmy
ověšaje, nemožno přece žádným prostředkem účinněji
čejit', nežli katolioismem, jenž národbí jazyk a indi
vidaalito z bouří časových nám zachoval. Mladočeši
nemobou hledati pomoci u realismu, jenž prufessor
skými formalkami a nejasnými tužbami nejen pie po
aitivného národu v boji s němectvím dáti nemůže,
ale nad to ještě s hnutím Soblnererovým zjevně
syepatisoje. A ještě ke všemu „Čas“ urádí na pamět
Mlado'echům minulost, I Saul mezi proroky! Co tu
bylo učených, pojmových a zásadových výkladů o pře
hnaném historismu, a tu najednou historism má hráti
úlobu mouřenína, Avšak ita marně „Čas“ dovolává
se historie, neboť věda tato, pokud jest objektivní,
dokasaje, že protestantisem by nás byl poněměil. Iu
telligentní umravněnostsvou „Čas“ dokomentuje dále
tim způsobem, že vyčítá „Národním Listům,“ kterak
při příležitosti berounské oslavy Husovy volsly, aby
se neútočilo na klerikály. Brzorád hovořil s redak
torem Obnorya JUC. Podolák obrafujese proti tomu,
aby se útočilo na katolické kněžstvo,: má-li se vy
stihnout význam Husův, Kdyby to ale byly jen útoky,
které vede alašný protivník proti straně opačného
přesvědčení! Takoré útoky parismeatní formou ve
dené, nezřídka přispívají k vystříbeví sporných zásad
a ku poučení Ale řeči při oslavě Hu
sově promluvené byly po většině pustými štvanicomi,
urášejícími cit a rosum. Tím spůsobem zuřil Choc
takto milostí Elofáčovou poslanec, tak zejména šílely
davy, poštvané Kloudou v Pardubicích. A byl to sa
jisté rilný tabák, kdyš avědomí jednotlivců, naší ve
řejností již dosti otapené se vzepřelo ©před takovýu
kanibalismem varovalo, A hle, toto humánní odsou
sení nelíbí se orgánu, jenž hlásut bumaulem povašuje
za aroji privilej, Vy časovětí tariseové, vy obílení
hrobové, vy plémě ještěrčíl Blušnost kopete, po epra
vedinosti Šidovaky prakáte, mravnost | podřezáváte,
protole se tu jedná o katolické kněze. „Čas“ tim
dokasaje že jest vlastně ve službách ne intelligence,
ale spíše mravní svrhlosti,
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Politický přehled,
Mnobo mladočeských poslanců si přeje, aby

kompromis mezi Staro- a Mladočechy uzavřen
byl. Volá se po svornosti, na schůzích se řeční
o spojení českých stran — ale Národ. Listy, ja
koby ani to neviděly — leckdy brutálním způ
sobem zase všechny naděje maří. Sami mlado
čeští poslanci žasnou mnohdy, když se taková
puma z Mariánské ulice vyřítí — aby veškerý
amír v Čechách znemožňovala.

Za příčinou blízkých voleb do zemského
sněmu svoléna bude národní rada v které bude
11 politických stran. — Při přištích zemských
volbách bude také kandidovat ministr dr. Rezek
ve skupině jizdřichobradecké. — Císař vyslovil
své potěšení nad tím, že v Čechách má dojíti ke
kompromisu mezi Staročechy a Mlaďočechy,

Sněm za sněmem zavírá své brány. Letošní
zasedání neuplynulo bez vzrušujících scén, které
na sněmu dolnorakouském nabyly vrcholu. Po
divno, že ve středu říše, kde sněm se skládá
jenom z Němců, a to v říšskéma sídelním

městě odebrály ve škandálníbity — které by sespíše do putyky hodily. — Uhrách vchází
v život nová strana pod názvem: Křesťanská
strana zemská. — Bodří Tyroláci rozhněvali se
se svým diktátorem drem. Grebmayerem, který
jedinné se považoval za schopna udávati Tyrol
sku tón. Touto osobní ctižádosti zavlekl do po
měrů tyrolských mnoho sporů, které jistě žádných
blabých výsledků nepřinesou. — Dle zpráv ně
kterých listů má prý Rakousko chuť zmocniti se
Albanie. — »Židovským státem« nazývají vše
obecně naši říši Slované balkánšti. — Německo
chce zavésti nový tarif na obilí do říše dovážené.
Rekousko by tím ovšem utrpělo — ale Německu

již dávno na tom nezáleží, je-li co Rakousku vhod
anebo ne. — Ve Francii při volbách do krajských
zastupitelstev zvítězili 2 větší části republikáni. —
Italské ministerstvo poněvadš vidí, že mu půda
mizí pod nohama — a žeu radikálů, republikánů
a socialistů nepožívá obliby — honem se usneslo
na předlobách o rozvodu manželském s právem,
vstoupiti v sňatek nový, v boji proti kongregacím
atd. Ministerstvo zoá své lidi a proto dle toho
jedná. Jestli morální bahno, které jií jakž takž
v Itálli se šíří, nabyde rozměrů ještě větších, na
tom ovšem nic nesejde — jen když se ministerstvo
udrží na nobách. — Hrabě Waldersce se vrací
s Čívy a 10. srpna se sejde s Vilémem II. Pro
slýchá se — že bude povýšen do stavu knížecího
aby se neřeklo!) a pak — půjde do pensel —
ratr císaře čínského, prihc Úunnalézá se na

cestě do Berlína, aby Viléma II. odprosil za za
vraždění jeho vyslence — a snad i uctivé podě

kon za vkulturní«e práci evropského vojskav Úiněl

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésní. Vyanamenáníjsou: Mon

signor BohumilHakl, pop. „prelat, rotonotář, bisk.vikář, děkan v Hořicích, p. Al. "4 Kafka, aldelní
kanovník král. kolleg. kapitoly ne Vyšehradě jmeno
váni skotečnými koneistorními rady © aswsory; pan
Josef Ludvík, farář ne odpočtaku v Č.Skalici, p. R.
Schmidt, farář na odpoč. v Teplicích, (Vekeledorf), a

p Alois Jobn, faráť v Králíkách jmenování čestnýmičkany, p. Jan Herman, farář v Petrovicích a p. Ant.
Hrubý, ředitel bisk. tiskárny v Hradci Král. obdrželi
expositorium oanonicale, p. VI. Sekera, katecheta na
ústava bluchoněmých v Hradci Král, farní synodalie.

Ustanovení jsou: p Frant. Voříšek, administrator zafaráře v Sezemicích, p. Dr. Jos. Mrštík, prof, theolo
ie, prosyn. examinátor, b. notář, za arciděkana do
hrudimi, p. Josef Honek, kaplan v Oabysalavicích

za kaplana do Karli. V Pánu zesnuli: p. Váci. Vaigl,
farář v Sopotnici + dne 9. července (nar, 1848, vy
svěcen 1872), p. Felix Bárta, farář v Zahrádce, T dne
10. července (naroz. 1846, vysv, 1875). Uprásdněná
místa : Sopotnice, fara m. pí. Anny baronky Do
břenské z Dobřenic, 10. července, Zahrádka, fara
patron. kníž. Auersperga od 11. července t. r.

Z dlecéše. Dne 18. t, m. savítel J. M. nej
důstojnější Velepastýř náš z Chrasti do Hradce K
lové. V sobotu posvětil v kostele sv. Klimenta 60 ol
tářních kamenů. — Vyšší svěcení udělil 17 letošním
odinendům a sice dne 21. na podjáhenství,23 na já
henství a 25. na kučžatví. — Společnáduchovní ori
čení (exercicie) konala se česky od 24. do 26. t. m.
v bisk. semináři za přítomnoati J. M, ndp. bíska
Vůdcem těchto duchovních bodů jest vldp. P. Cibulka
z Velehradu. Účastníků byloaai 174. Na HořeMatky Boší
u Králik konalaeo cvičenítato ve dnech od 15.do19. t, m.

Jubflemm. Dne 26. £. m. slavili vzácné ju

bileum kněžské vedp. kanovník, Popedstípraelát arytíř Božího Hrobu — Fr, Fiala = ce Králové a
vedp. čestný kanovník a děkan Novoměstský Pelhřim

Novák. Jest tomu právě 60 let'0o byli ne kněze vysvěcení. Vedp. praelát Fiala narodil se r.1817 v Čí
slavi a 20. července r. 1841 byl od tehdejšího biskupa
Hanls na kněze vysvěcen. Krátký čas byl vikaristou
v biskupské konsistoři načež se stal kaplanem ve Smi
darech r. 1850 farářem tamtéž. Pro své horlivé půso
bení a ryzé vlastenecké smýšlení byl časlo ryzname
nán a sáhy 60 stal miláčkem celé kollatury, kde pů
sobil. Již jako farář stal se čestným kanorníkem vy
šehradským. R. 1870 jmenován sídelním kanovníkem
v Hradci Králové. — Podporoval horlivě všechny
vlastenecké a humánní podniky, byl členem a před
sedou mnoha spolků opřímným rádcem a pomoc

níkem mnoha lidem, kteří se často na něho obraceli,
rozdával hojně almužny a nikdy nelitoval obětí jed
nalo-li se o záchranu lidí trpících. Některá míate,
kdosvláště dobročinnost jeho ve veliké mířene jevila,
jmenovala jej svým čestným měšťanem jsko Čáslav,
Smidary, Lhota a j. Vedp. praelát ač jest jiš stařeč
kem Biletým těší 6 sdraví — a zajisté každý, kdo

měl příležitost jej poznatipřeje mu, aby jej Bůh alia dloubého věku dopřál. Letnídobu trárivá na No
vém Hradci Králové. Rád si vzpomíná na doby uply
nulé, na kollegy « mládí, s nichě již většina není na
tiva. Vrozhovoru často se zmiňuje o svýchkaplan
ských letech, o primicii, kterou v slavi slavil.při níž
mu nynější vadp. kapitulní děkan, J. M. megr.dr. Frý
dek, tehdy jako ahlapeo desftiletý ministroval, — Vadp.
Pelhřim Novák, konsistorní rada, čestný kanovník,ry
tř Božího Hrobu, assesor církevního sondu, čestný

občan Novoměstský a Krčínský a děkan Novoměsteký,
narodil se 4. února 1816 v Rychnově. Na kněze vy
ověcen byl 35. července 1841. Démantoré jubileum
slaví v úplné avěžosti a afle takřka mladistvé. Vyko

nává všechny fankce duchovní s obdivuhodnou vytrvalosti a ohnutí.Skoro se sdá, že jest o třicet let
mladším. V celém šírém okolí jest osobouvelice oblí
benou, nejen pro svědomité konání svých povinností,
ale i proevou příjemnou a veselou povahu.Jest též

SOlet místopředsedou „Čtenářské j" s členem
iných vlasteneckých spolků, o jichš rozkvět ae všdy
staral. — Padesátileté jubileum slaví letostaké vadp.

popedský praelát, msgnr. Boh. Fr. Hakl, rytíř Bošíhoroba, bisk. notář, děkanHořický atd. Narodil se r.
1897 v Branné n Jilemnice, Studoval gymnasiamv Ji
číně, filosofii v Litomyšli a bohosloví v Hradci Krá
lové, kdež byl r. 1851 na kněze posvěcen. Byl nej
dříve vikarietou, ěji suplentem na rsalce a
na ústavě učitelském. Od r. 1855—61 byl vedp. Hakl
katechetou při c. k. vojenském vychovávacím ústavě
v Belluně v Italii, odkudá povolán za professora na
gymnasium Králohradecké, R. 1870 atal se farářem
v Hořicích, kterášto fara povýšena byla r. 1883 na
děkanatví. Vadp. Hakl nejen če v nevšední píli všade
konal povinnosti svého stava, ale podpuroral všechny
podniky národní a zvláště o rosěfření a oblibu če

ského jazyka 60 staral. Činnost jeho v tomto ohledu
jest dalekosáhlon! Při tom byl alo také činným lite
rárně, Vydal celou řada vědeckých i zábavných spisů,
které s oblibou jsou čteny. Přispíval také do mnobých
časopisů vkteréžtočinnosti ještě nyní neochabaje. Přivší
své veliké píli zachoval vadp. Hakl skromnost a nerad
kdy o zásluhách svých mloví. Jest jisto však, če zá
sluhy ty ocenití musí každý, kdo poněkud aspoň jeho
divot sledoval. — Věemjubilantům dostalo se hojnost

Blahopřání jak odknědí, tak od lniků. J. M. nejdůstojnější Velepastýř náš srdečným způsobem jabilan
tům grataloval. — I my připojujeme své nejupřímnější

řání, aby Bůh šlechotné kněze — jubilaaty ještě
louhé léta sde ponechal a aby večer jejich života ko

ranován byl plnýmuepokojením a nerufenýmblahem,
Di í jednota cyriilská v Hradci

Králové a farní jednota oyriliské v Německém Brodě
uctivě sve P. Ť. členy své iostatních cyrillských
ednot všech diecósí, veškeré duchovenstvo, ředitele
úra, učitelstvo a vůbec všecky přátele přesné hudby

církevní na cyrillské exercicie, ješ společně uspořádají
ve dnech od 5. do 8. srpnat. r. protektorátem
al.městské radyv Německém Brodě. Program. V pon
dělí dne 5. srpna. V 8 hod. večer avítání P. T, hostů
v městském divadle p. starostou Kabeláčem. Na to
dle asvláštního programu pěvecko-hudební zábava.

V úterý dne 6. srpna, dopoledne: V 8 hod. zpívanámše av. v děkanském chrámu P., při kteréž, řízením

místního ředitele kůru F Karle Ungra, zapěje litur
gický sbor zdejší farní jednoty cyrillské: „Missarovis in stylo facili“ pro umíšený sbor 4blasý od
Jana E. Zelinky op. 13. (vyd. a Fr. Úrbánkuv Prase).
Introit, Graduale, Offertorium a Communio chorálně.
Pange lingua pro smíš. ebor od Dr. Fr. Witta. Po

požehnání píseň: „Andělský chlebe.“ Nápěvy k Oltáři,
str, 64. O 9. hod. ve školní budově, kde všecky před
nášky a praktická ovičení konati se badou: Zahájení
exercicií vikariátním jednatelem cyrillským pro stří
dnictví německobrodské, dp. Ant. Vančarou,děkanem
místním a b. vikar. tajemníkem. Na to o půl 11. hod.
theoreticko-praktické cvičení chorální, jež provedou
s P. T. účastníky: dp. Fr. Horák, kaplan z Golčova
Jeníkova a dp. Váci. Gyurkovicz, kaplan z Chrasti.
Od 11. hod. do 12. hod.: Přednáška dp. Jana No
váka, katechety reálních škol v Náchodě: „Církevní

skon o c ové hudbě jsou jen přirozeným požadavkem a uplatněním základních principů umění
hudebního vůbec a třebas tedy i 8 (moderního) umě
leckého stanoviska snašiti se o reformu církevní
badby“. Odpoledne: Od z. do 8. hod.: Přednáška p.

Fr. bíka, kapitolního obřadníka a předsedy kří
Zovnické jednoty cyrilleké u ev. Františka v Prase:
„Některá ocfrkevní ustanovení o liturgických povin
nostech sboru chrámovrého“. Od 3. do půl 6. hod.:
Pokračorání cvičení chorálního (Gyurkovicz, Horák).
Od 5. do 0. hod.: Cvičení víceblasých zpěvu ke měi
av. 3. dne, kterou provedoa P. T. účastníci exercicií,
Hzením p. Karla Ungra. O 6 bod.: Večerní pobož
nost v děkanském chrámu Páně, při kteróž zapěje
místní liturgický abor následnjící spěvy: 1. Část ro
rátních spěvů nedělních dle vydání Mons. F. J. Le
hnera. 2. Jos. Foerster: „Adoramus Te Christe“ pro
smíšený sbor. (Vydáno u Fr. Urbánka v Praze). 3.
Otom. Smolík: „O salutaris hostia“ pro smíšený abor.
4. Jos. Foerster: „Ave Maria“ pro smíšený sbor. Na
to výstava Nejev. Svátosti, pak litanie k B. Srdci
Páně dle přídavkuk Nápěvům Oltáře. „Pange lingua“
od J. P. Paleatriny. Po požehnání: „Zdrávas Králo
vno“ dle Náp. k Olt. str. 44. V 8 hod. večer společná
pěvecko-hudební zábava dle zvláštního programu
v městském divadle. Ve středa dne 7. srpna. Dopo
ledne: V 8 hod. zpívaná mše av. v děkanském chrámu
Páně, při kteréž řízením místního ředitele kůra do
mácím sborem cyrillským provedena bude Otom. Smo

like: „Missa in honorem s. Stephani“ pro kooTi4smíšený abor. (8. a 9. příloha Cyrilla roč. XII
1681). Proměnlivé části měe sv. a Pange lingae za
zpívají se chorálně. Po požehnání dle Náp. k Olt.
str. 37 píseň: „Tobě Pane, na výsosti“. Úd 9. do
l 11. hod.: Chorální cvičení (Gyurkovice, Horák).

dd 11. do 1%.bod. přednáška novosvěcence Fr. Ei
alera © Krásné Hory : „Jak se modlíme, tak zpíváme“.
Odpoledne: Od 2, do půl 4. hod.: Cvičení chorální
(Horák, Gyurkovics). Od půl 4. do půl 5. hod.: Více

hlasé cvičení ke mši sr. 3. dne. £ Unger). 0i 5. dodo 8. hod.: Cvičení ve zpěvu lidovém s domácímP.
T. sborem Jiterátským a s P. T. účastníky provede
p. Fr. Horák. V 6 hod. v děkanském chrámu Páně
večerní pobošnost, při níš domácí sbor řízením pana
K. Ungra zapěje: 1. Část rorátních zpěvů nedělních,
vydaných Mons. F, J. Lehnerem. 2. J. Uainer: Offor
toriam Dominicae in Sexagesima „Perfice grossus
meoe“. (Příloha Cyrilla roč, X. 1883). 3. Dr. P.
Můller: „Hymnus in honorem e. Josnnis Nepomuceni“
„0 lingua cosli“ pro 4 dámské hlasy a smíš. sbor.
(12. příl. Cyrilla. roč. X. 1883). 4. J. Rinok:
„Ágans Dei“ ze slavnostní měe, op. 91., prosmíš.
abor. (Vydal Martin Cohen v Řezně). 5. Jos, Foer

ater: „SalveRegina“ pro smíš. abor. 4 příl. Cyrillaroč. VÍ. 1879). Nato výstava Nejsv. Svátosti a spí
vené litanie lauretánskó od V. V. Hansmanns. „Pange
lingua“ od J. Foerstra, E dur, pro amíš. abor. (Cy
rilla, r. VI.). Po hnání sapěje domácí P. T. sbor
literátský s P. Ť. účastníky dle Nápěvů k Oltáři:
píseň „9v. Václave“ (str. 62), „Anděl Faně“(ste. 106)
a „Pochválens s pozdravena“ (str. 107). Po 8. hod.
společná pěvecko-hudební zábava dle zvláštního pro

ramu v městském divadle. Ve čtvrtek dne 8. srpna.
Vo. hod. spívaná zádušní mše osv. v děkanském
chrámu Páně, při které P. T. účastníci zapějí příslu
šné spěvy, ješ při cvičeních naovičili dílem chorálně,
dílem ve vícehlasu. O 0. hod. přednáška Jana Maxi
moviče, učitele a ředitele kůru v Golčově Jeníkově :
„Pokleslá hudba a chorál“, Na to sakončení exercicií
romluvou předsedydiec, jedn. oyr. vldp.dr. Jos. Mrští

kem, arciděkanem Chrudimským apo té problídka

města. Exercicie konají se bosplatně, dobrovolné ry čvkyna uhrazení výloh vděčněvšak se příjmou. Noclehy
bude lze obdršeti sdarme aneb v hostincích za mírnou
cenu. P. T. účastníci nechť se přihlásí v čas, nejdéle

do 2. erpna s udáním, jského noclehu sipřejí u dp.Fr. Raucha, ml. kaplana v Něm. Brodě (děkanství),
po příchodu pak do Něm.Brodu v hotelu „u černého



orla“ (u Štolců), kde jimbyty blíše nammačenybudou.Vtémás hotelu obdrží P. T. účastníciobědypo 50
kr,, neb v mírných cenách dle jídelního lístku. Také
o večeře bude v divadle městském postaráno sa oeDy
mírné. Ku ovíčení chorálu jest třeba, aby každý ú
častník měl v rukou: 1. Theoretioko-praktickouru
kověť chorálu římského od Dobr. Orla. Cena výtisku
nevášaného 8 K, vázaného 3 K 60 h. 3. Epitome ©
Gradnali Romano, vydané u B. Pasteta v Řesně.
Cena výtisku nevázaného 2 K 16 b, váz. 3 K 36 h.
Ku cvičení v kostelním zpěva lidovém užije se Né

vů k Oltáři. Cena výtisku brož. 80 b, vás. 44 b.
jtanie k Bošskéma Srdci Páně stojí 4 h. Tyto knihy,

jekož i jiné hudebniny pro reformu círk. hudby
třebné v době exeřcicif bude míti ne skladě koihku

tvl p. G. Dvořáka v Něm. Brodě. Aby se mohl
ostatečný počet výše uvedených knih v čas objednati,

tádoneno jest, aby P. T. účastníci připřibláde svék oxerciciím spolu poznamenali, kterých knihsi přejí
a zda vázaných neb nerázaných.

Církevní slavnost. Vostředudno31.čer
vence alaviti so bude v mariénském chrámu Páně v Hradci
Král. svátek sv. Ignatia z Lojoly, zakladatele řáduTovar.
Ježíšova, s plnomocnými odpastky. V předvečer v 6.
hodin litanie s požehnáním, slyšení sv. zpovědi. Ve
středo ráno slyšení sv. zpovědi — v 6 bod. mše ar.
u požehnáním. Odpoledne v G. hod. slavnostní kázaní,
kteréž vykoná pozvaný slovutný kazatel; nato slavné
požehnání a uctívání sv. ostatků.

Politický kimb křesťamsko deme
kratieký konati bude v neděli, dne 28. t. m.
schůzi na Slesském Předměstí v hostinci p. Spryňars,
při níž o politické sítnací promloví p. Vobejda-Pro
sečský, redaktor „Obnovy.“ Začátek o 4 hod. odp.

Hudba chrámová. Přielavnosti50ti le
tého kněžského jubilea megr. Boh. Hakla, papefiského
preláta a děkana v Hořicích, dne 28.t. m., provedeny
budou tamnějším sborem chrámovým tyto skladby:
Ecce sacerdos magnus“ pro 4bi. smíš, a varh. od

Hallera, „Veni sancte“ pro 4hl. smíš. od A. Rabliče,
měe „Io memoriam Concilii Oecamenici Vaticani“ pro
Ghl. smíš. A capella od Fr. Witta, „Te Deum“ pro 4
hl. smíš. a varb. od Fr. Witte s „Pange lingua“ pro
6—8hl. smíš. od Ig. Mitterora.

Na vyšší obchodní školo v Hradel
Králové bylo letos 178žáků, s nichš 165katolíků.
Během roku vystoupilo 14 žáků. — Vyavědcení s vy
snamenáním obdrželo 31 žáků. Peslacbaček dívčího
kuran bylo 47, = nichá 25 obdrželo vysvědčení s vy
znamenáním. Jak číslice ukagají, byl výeladek letoš
ního roku velice uspokojivý s lzese nadíti,že příštím
rokem počet žactva ještě vzroste. V kursu dívčím na
ohbázelose i několik žákyň, které jeví talent spisova
telský, což ukázkami svých pracív několika časopisech
českých dokázaly, zvláště alč, Pavlina Čechoveká.

Dar. Absolventi III. b. ročníku obchodní ska
demle v Hradci Králové věnovali čistý výnos vě
nečku svého na rozloučenou, jakoš i větší sbírku cel
kem K 50 — podpůruému fondu „Olira“ spolku ab
solventů obchodní akademie hradecké.

Premece. Pan MUDr. Rudolf Zippe rodem
s Hradce Králové byl v pondělí 22. července 1901 na
©. k. české universitě v Praze na doktora veškerého
lékařství veřejně povýšen.

© valné hromadě dobrovol.sboru hasič
ského v Hradci Králové, dne 20. t. m. konané, svolení
byli: Za starostu: p. AloisSoukop,sa místosta
rostu: p. František Hlávka. Do výboru pp: Bo
kos František, Skrovný Karel, Procházka Jaroslav,
Mučík Josef, Sturmbans Josef, Matek Antonín, Kotek
Josef, Bak František. Za náhradníky pp: Souček
Jan, Vrabec František, Kulbánek Jan, Snydr Frant.
Revlisoři účtů jeou pp: Smutný Karel a Hruška
Václav.

Njezd abituriemtů. Abitprientlgymnasia

královéhradeckéhoz roka „|B71, sjedou se Poeletech v našem městě ve nech 3. a 4. srpna. Pffuf
přátelská schůze v sobotu večer (3. srpna) v sdejším
Grandhotelu. Abiturientů bylo tehdy 47 a z vich vy
uikli na roli literární prof. a škol, rada Alols Járá

sek, + Do. Jelínek, řed. Vinč. Vávra a professorJežek. Wpondělí, dne B. arpna, bude v kostele Panny
Marie sloužena mše svatá za zemřelé druby mládí.
Účast přislíbili: Berní Bělský, vrchní kontrolor
Drahoš, farář Dvořáček, Dr. Hromádka, rada Ji
rásek, prof. a arcibisk, notář Ješek, soudce Kneip,

c.ak. major Pavelka, vrchní berní inspektor Sokol,
rada Tvrdý, řed. Vávra, prof. Viravský a jiní.

Sv. mísaie v Bystrel u Jablonéhon. 0.
konána byla ve dnech 7. — 16. července t. r. 00.
Redemptoristy £ Praby, důst. pp. P. Bern. Čákau, P.
Karlem Soukeníkem a P. Jos. Jandou. Byls to první
sv. missie zde od zařízení samostatné duchovní správy
v Bystrci a vydařila se nade vše očekávání skvěle.
Hoed od počátka bylo účastenství hojné a rostlo
koždým dnem. Horlivost dostoupila ale svého vrchole
při slavnosti svěcení missionárního kříže. Tu průvod
za sv. křížem čítal několik tislo hlav. Svaté svátosti
přijalo 1244 kajieníků (Bystrce čítá dle nejnovějšího
sčítání Jida 1414 dněl.) Školních dítek bylo u svatého
přijímání 135, ač právě mesi nimi panoval černý
kašel a následkem toho návětěva školy byla chatrna.
Starosta obce se zaatupitelstvem obecním předchároli
celé obci dobrým příkludem. Jen několik mélo bylo
těch, kteří ostentativně sv, mlssie se nesáčastnili.

fv. miesle. Ode dne 14. do 21. t. m. ko
náne byla ve fernosti Skalské, něco přes 1500 daší
čítající, av. mlssie důst. otci £ Tovaryšstva Ježíšova

a dice P. Janem Katašem z Hradce Králové a P,
Ondřejem Soppem z Hostýne, a výsledkem velice po
dehnaným. | Účastníků bylo po všecky dni tak bojně,
te prostory chrámové nestačily, Dp. missionáři svými
mistrovsky promyšlenými řejmi působili na rozum I
erdce posluchačů tak mocně a přesvědčivě, že el je

jich lásku úplně sískali « tadíf také okrělého výsledků
dosábli, neboť 1800 kajioníků (i pp. učitelové) přistos
pilo ka stola Páně. — Bylyť to pravé body duehoval,
které narédy sůstanou u vděčné paměti sdejších
chudých sice, ale posvd sbožných osadníků.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně sv. Vav
řince v Náchodě v době od 3. do 14. květne 1901
odvedli: 80 K.p. Josef Moucha, obohodník v Náchodů,
Po +0 K.: p. Jan Fibír, řezník v Náchodě a dp. P.
Josef Masil, kaplan v Náshodě; po j6 K.: . Do
minik Filip, praelat v Meranu a spolek křížové ossty
u sv. Michala v Náchodě; 10 K.: První česká parní
voskárna B. Imlaufe vdova v Novém Městě, 6 K. dp.

P. Hynek Hraše farář vo Zhoři u Pacova; Po 4 K.:p. Antonin Mazáč, « Č. Čermya pí. Matbilda Neu
mannová z Plhora; Po 2 K.: pan Vácisv Četovský,
sochsř v Náchodě, a p. Antonín Rada, s obecního pí
vovaru v Náchodě, Veškerým šlechetným dárcům vy
slovují se díky nejvřelejší.

Dávnému medostatku na památném
Chlumu, který kašdoročně četní hostí navštěvují, ab
učinili projev úcty a lásky na brobech padlýchvojínů
ze dne 8. Července 1866 odpomoženo, že uznáníhod

oje přičiněníma sáslubou p. ©.k. místodržitelského rady Steinfolda, okr. hejtmanav Hradci
Králové s známého otce vojenských hrobů na bojišti
královéhradeckémz roku 1868 p. hojtmana Jana
Steinského zřízen zde poštovní úřad v domka p.
Jana Kačparovského, c. k šikovatele, t. č. strážce po
mníků vojenských na bojišti, na jehož příbytu jest
echránka na psaní umístěna. Zpráva tato potěšila
okolní obyvatele zdejší a bude zajisté vítána všem
četným navštěvovatelům bojiště na Chlamu.

Na e. k. vyšším gymnasin v Jičíně
bylo během uplynulého školního roku 321 šáků, z
nichá 218 náboženství katolického. Vysvědčení I. tř.
a vyznamenáním obdrželo 58 žáků. — Ředitelatvo apo
zorňuje rodiče a dozorce žáků že jest jejich právem a
povinností, by častěji vyžádali si sdělení ústní profes
sorů odborních, třídních neb ředitolových o mravním
a vědeckém prospěchu synů (svěřenců) svých,

© požáru v Novém Bydžově, který ztrávil
minnlé pondělí 26 stavení a 7 přístavob se nám ještě
sděluje: ©Asi GO rodin vesměs chudých děloíků jest
bez přístřeší. Lidé ti jsou hotovým! žebráky. Ač se
doufá, že šlechetní dobrodinci věnují něvo ve prospěch
chuďasů, přec to bude ještě dlouho trvati, než ráns,
chudému tomu lidu v existenčním boji zasazená se
opět zahojí.

Nadějná existemce. Předčtyřčlennýmse
nátom v Jičíně odsouzena byla v pondělí J4 lelá
Anna Soukupová pro zločin krádeže na 7 neděl do
žaláře.

Odsonsoný žid. Pro uráženíkatol. nábo
Šenství odsouzen byl krajským soudem Kutnohorským
Zidovský obchodník Edvard Kobn z Hlinska na šest
nedél do šaláře.

Požehuaná rodima. V Mladoticíchu Ro
nova porodila v těchto dnech manželka domkaře a
tesaře J. Z. 17té dítko. Malý Frantík pln jsa radosti
nad malým bratříčkem svolal: Maminko to nás bude
jako za krejcer máku| Tato výpověďmůže skoro do
jíti splnění, neboť matce je teprv 89 roků a še do
brámu zdraví ae těší ověděí jiš to, še ku příkladu loni
třetí den po porodu mísila a pekla jiš sama chléb.

Podivný „mrzák“. V úterýodpolednecho
dil v Hradci Králové jeden žebrákod domu k domu
a vědy jinak kulhal, jednou na jevou noha podrahé
na pravou, a v krámech se dokonce nemohl ani na no
hou udržet. Předkaždým krámem čekalajeho žena a ran
cem,což obchodníkům dělalo sábavu. Týž byl později
viděn, jak statně kráčí se svou čenou s města, neboť
almažna, kterou sebral zajisté měla tak zázračný úči
nek, že byl okamžitě zdráv a více nekulhal!

Za tmy. V noci » nedělena pondělek byla

pobodán od vojáků služka hokynáře p.Matušky vradci Králové, které vojácipřezdívalí „Regiments
matter“. Byla odvezena do nemocnice. O jejím uzdra
vení se prý pochybuje.

Nalezený poklad. Due 19. t. m. vykopá
val pan J. Yolhejn, majitel hospodářství ve Rtýol u
Úpice, keře u cesty. Při tom vykopl nádobka — dle
dírky ve duč soudě květináč — z něhož se 249 kusů
pražských grošů původního typu z roka 1300 vyku
tálelo, K penězům přiložen byl malý, železný svícinek
ns louče. Snad z tohoto a pak ze střepů nádobky dalo
se souditi kdy poklad byl zakopán,

Školské v Jaroměři pořádá + neděli, dne 28, t.
m. „jarmark“ v zahradní restauraci p. V. Hejny.

„Óas“ již patrně pocitoje dubu „kyselých
okurek.“ Na úvodufm mlatě vč. 202 aábodlonhý
článek věnuje jistému knězi, který prý obžaloval jed
noho čeledíns, že nesmekl před Tělem Páně když šel
k nemocnému. O tomto případě, který v dnešních
„moderních“ dobách není právě evláštní speclalitoa,
dovede „Cas“ nepsat Celý úvodník. (Ovšem, čeledín
byl nevinen — a.hlevní vinu nesl kaplen. To ani
dle „Časn“ jinak nemůže být,

litikon",
„Rosamnou apoctirentoto heslo má „Čas“ ve svém záhlaví. Totéžasi pravil

mledočeský poslanec dr.Brzorád vůči redaktora t, l.
— 8za 10 jej jiš „Úns“ nazývá— „otevřeným
klerikálem“ (v č. 201) a nepřestávána něho úto
čiti. Ovšem, p. dr. Brzorád projevil přání, aby te
trhliny mesi českými stranami překlennly, aby národ
byl sjednocen — a při tom odsoudil heslo „Pryč od
Říma“. Ale to jest právě to, 00 si „Čas“ nepřeje
Protidynastické a protičeskéhnutí mu vynáší peníze
— a kdyby 6e strany spojily — a těm nenávi
děným „klerikálům“ ae také přisoudilo kousek toho
práva, o čem by pak „Čas“ měl psáti? Čímby vypl
Ďoval ové sloupce, kdyby nebylo boje proti Řleriki 
lům? Vůdyť by redaktoři Času nemohli býti aní žur

nalisticky Siri. „Óbe“dobřeví, do jen zrůmalc,bojů
eosobníchtřenicmukyne —aletomane

nezastřelpléštkom „ros
umné a pootívé politiky“.

Z Parduble se nám píle:, Zdejší„Sokol“
nařídilvl veřejnou čítárna, kterou ponejvíce studající
navštěvují—a ta v prvéřaděvylošenyjsou socialeě
demokratickéškváry jsko: „Červánky“ „Rašple,“ a..
p. Obce „Sokol“ timto způsobem umravňovat lid?

EZ Přeleměe. Dne 31. červencet. r. slavil sbor
dobrovolných hasičů v Přelouči jabilenm »ěletého tr
vání. Za tou příčibou sošly se všecky obory šupy
hasičské jiš ráno před 9. bodinon společně s míst
ními spolky: smíšeným, ©. k. vysloužilců a „Svor
ností“ « hudbou a sbromášdilí se na právě nově
vydlátděném náměstí před sochou sr. Jane « Nepo
muku, kded vedp. děkan Frant. Hajsler 6 nosistencí
sloužil tiobou mši svatou, při níš badba p. Fr. Ptáčka
brála píseň mešní: „Před Tebou se klsníme“.
Pak vřele oslovil sbor hasičský p. děkan m vysvětlil
sástnpům sbromášdáným příčina vzácné slavnosti.
Přes 80 sborů bralo účastenství, nejčetnéji abor

s Dašic s hudbon p. kapelníka Vody Odpoledne byloveřejné ovičení na náměstí, pak defilování před veli
teli, na to výlet „do Hájku“ a večer venoček.

Z Čestíma — Kestela. Předlety—v le
tech osmdesátých, byl zde založen přičiněním tehdej
šího řídícího, pana En. Bayera, hospodářský apolek,
jenž, jak to jiš bývá, s počátku blahodárně působil,
avšak později, zvláště kdyš někteří fankoionáti odelli,
jakei v činnosti své ochábl, až konečně, čí vinou, to
neradno povídati, docela usnul a jako se v pohádce
vypravuje, dlouhé lóta spal. Když se-roku 1890 měla
zde salošiti přičiněním pana Antonína Knnte, rolníka
adejšího, Raiffoisenka, byla teké při valné hromadě
žeč o zdejším hoapodářekém spolku, še totiž jest s
přece také není. To jaksi spolkem hnalo; avšak přece
ještě jej neprobadilo. Když však Raiffeisenka zdejší,
která přičiněním pana pokladníka utěšeněskvdtá,
prostřednictvím hospodářské Besídky v Pertoltioloh
objednala umělé hnojivo, tu přec bospodářeký spolek
konečně se vzchopil ze své dřímoty. Zvoliv nové před
sednictvo počal svoji Činnost a jal se sprostředkovati
společné objednávky. Aby ee pak dokázalo, že nové
předsednictvo má dobrou vůlí, v činnosti své skutečně
pokračovati a členy ové kolem sebe shromažďovati,
uspořádalo na den 21. £. m. v hostinci pana Kaeníka
echůzi, ku kteráš pozvalo dp. faráře = Pertoltic, by
měl přednášku o zájmech hospodářských. Ačkoliv se
u jisté strany proti té schůzí dělaly překážky — (mlu
vilo se o klerikálech) — a mavdalo to i příčinu
k bouřlivé scéně za doby noční, přec se schůze zda
žila. Jakkoliv právě o jedné hodině saburácela bouře
a byl liják, přecv dešti a v bouři přijel dp. farář
a Pertoltic, Byvpřivítán předsednictvím v místnosti,
kde jiš členové hospodářského spolku jakož i jiní

občané velmi četně se shromáždili, je se dp. farář
mluviti svým milým a srdečným " sobem ku shromážděným o tom, co rolníke tíží, kdeho, jak se ří
kárá, bota tlačí, jakod i o tom, jak té tísni hos
dátů Ize odpomocí. Dp. farář jsa sám skušeným ho
upodářem, — jenš ve své osadě řídí Besídka hospo
dátekou, s volilkýmúspěchem ve svém okolí mívá časté

přednášky, mluvil od srdce k ardci, přesvědčivěa nodměněn hlučným potleskem, ukončiv řeč svou. Kéž
by k jeho slovům přistoupily také skatky zdejšího
hospodářského spolku. A aby se tak stalo, jest pře
dovším třeba avormosti jednoty, a varovatí se všech
malichorných třenic. Ktomu, aby byla svornoat a jed
note, má půvobití na venkově Raifoisenka i hospodář
ský apolek, k čomuš pádně také ve své přednášce
poukázal dp. farář, podav několik makavých dokladů,
jaký prospěch plyne ze svorného, společného působení
obou těchto epolků. Avšak co bývá na závada pro
spěšného působení, jest na venkově, kde nemívá spo
lek svoji zvláštní místnost — otáska nikoli h
dářeká—ale hospodské. Vyskytasse častoosoba,
která fodruje jednu hospodu a která svým vystu
váním terorisuje celé okolí m chce, aby vše se dělo
dle její vůle. A tím potom se vyvolávají třenice
budí se a adršaje ro a ničí co kaddá
dobrá všo, která by prospěla celku. Lze se nadíti, že
hospodářský apolek v Čestíně nastoupiv znova avoji
činnost bude v ní dále utěšeně pokračovati a v pří
hodném čase opět uspořádá po společné úradě novou
poučnou přednášku s obora polního boapodářství.

Z Pecky. Takó u nás těloovičná jednota
„Sokol“ oslavovala památku mistra Jana Hasa. Tódo
jednoty starostou jest žid Adolf Popr. Žid a jest sta
rostou „Sokola“ | Ještě že dobře ví, že neumí cvičit a
když mluví, vlastné řeční, še šeptá jen v sátiší, aby
ho nikdo neslyšel. Celé slavnost byla zakončena písní:
„Darovalo mně ponpátko“. A mládeš se.sméls, -ba vý
skala, zatím co elyšoti bylo hlasy: To jest oslavování
dětinské a jiné hlasy: To jest komedie šidovská, —

- Po savraždění mladistvé ženy Marie Borůvkové,
kolují stále nové a zajímavější zprávy, že prýv lesích
zdejších se skrývají němečtí Jupiči. Zvlášť šeny jsou
velmi postrašeny, nechodí do lesa na dříví, aby ne
byly napadeny od surovců z Německa, jsko Marie

Borůvková. A bajuí, kteří zprávy on prý rozšiřojí,zajisté mají radost, če ženy nechodí o lesa. —
Stavba místní opatrovny velicepokročila.Mno

há rodina ee těší, že opatrovna bude útulkem pro je
jich děti a děkují šlechetnému zakladateli, Josefa
tmu, sa krásný dárek, — :

Josefa Ceřovská při církevním průvodu provo
korala místního kaplana a v tyto dny bylaodsouzena
čtyřělenným senátem v Jičíně do těškého žaláře na
10 dnů, zostřeného drěma posty.

Při první měi sv., kteroupo návratu s Říme
obětoval cthp. Alois Kadrnovský, tdili spěv členové
snámého pražského „Hlahola“, kteří do Pecky k vůli
tomu s Prahy přijeli. Mladému kučsi zajisté to bylo
milým překvapením!

V Jičímě v „krahové cihelněp. Vasky nemrcen
byl v sobotu trestanec s Kartoazeké věsníce Alois
Brandejs, při kopání hlíny. Tří s trestanců podkopalí
ai větší vretva somě a do ní pak nahoře vrazili dva
dřevěné kolíky sa tím účelora, aby blína spíše ve roz





tivý ee plaboké zášť v lidu proti vedkorémustátní
ma ( a revolučním ideám ce tm činí ta nejlepšírava. .
Poe Ostatně musíme tu oúkázati na to, že si sde

berní sy nepočínají všude stejně a se stejnou pří
ností, V tom ohledu vyniká Halič s pověstnýmižidy,
kteří jsou v obchátení slavného c. k. berního eráru

ravými mistry. Otom dely by sepsáti celé kroniky.
ddyť semo finenční ředitelství ve Lvově přiznalo se

veřejně, že v obrodu finančním východní Haliče se
sídlem ve Lvově jest sa posledních několika let přes
100 milionů korun nezaplecených daní. A kdo že
jeme alyšeli a četli, že by kde v Haličí u Tarnopolu
nebo jiného města byl sastřelil četník nějakého Žida
pro nezaplacené dané? O tom jeme ještě nikdy nečtli

. Bealriají.jný případ se vypravoje veřejně o poslanci
Holanském. O tom jsou poslední čísla „Badivoje“
přímo přeplněna. Jmenovaný list ten veřejně tvrdí,
že poslanec Holenský osobně došel si k finančnímu
ministru našemu a požádal jej o poshovění dlužných
daní, které co prý mají činiti u poslance Holanské
ho několik tisíc. A dádosti jeho bylo vyhověno.
Zde máme opět doklad, že v nynější době ns toho
chnďasa a malého muže všecko tou největší přísností
doléhá, ale na ty větší boháče jest v praxi všude
shovívavost, krátce paragrafy i veřejná s ními spo
jená morálka berní a trestní ze vykládají dle toho,
jaké kdo používá postavení a jak kdo na venek platí
za velkého kapitalista.

My se v té věci nelišíme v podstatě od Číny.
My nemusíme ani posměšně psáti o čínských manda=
rinech. O té věci psal již proalulý náš Havlíček, který
v boji s byrokracii byl pravým mistrem, ačkoliv
jako slabší jedinec v boji tom naprosto nerovném

lehl. Ku konci naší úvahy poukazujeme blavně naše
uchovenstvo a obětavé katolíky laiky na zdárnou

činnost záložen Reiffeisenových na venkově. Jestli že
je rolník neb chalopník tak v úzkých, že nemůže
sehnati na daně tu není nic lepšího a snažšího, aby
místní záložna Beiffeisenka rolníku takovému svou
pomoc nabídla. Jestliže je rolník ten snašivý, poctivý
a pracovitý a to vše snají dobře členové správní
rady záložny Reiffeisenovy, nebudou míti žádných
námitek, aby se takovému rolníku v
případech nepřišlo na pomoc potřebnou půj

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 30. července 1901.1hl.

pšenice K 12*00—18-76 šito K 1115—12'00, ječmena
K 8-090—9-60ovesK 6-00—7-80, proso K 10-00—10-30
vikve K 18:00—15-00,brachu K 16-50—21*00,jáhly K
1900 krap K 16'50—2400, bramborá K 180—3200,
jetelového semínka červeného K 86-00—4400, jetelo
vého semínka (inkarnát) K00-00—00-00, máku K 3000
olejkyK 17*'80—18-60,Iněného semene K 21-00—00:00
100 kg. kitných otrab K 11-00, pšenió. otrab K 100).
T kg. másla K 3-20—3-40, 1 bg. sádla vepřového K

dobných
alon ponča

kopa okurek K 3-40—4'00, jedna kopa cibule K 050
0-80 jedna kopa drobné zeleninyK 0-30—0-90.

(Zasláno.)

Volná konference
spojených vikariátů: Kosteleckého n. Orl,
Králického, Landškrounského a Rychnov

ského n. K.
bude dle posledního usnesení na děkanstvív Kyšperku
ve čtvrtek, dne 1. srpna o půl 12 dopol.

Pořad:
1. Asostickou úvahou začne dp. farář Portman.
2. Postavení kněze onemocnělého, v úvahu přivede

pode ; skašenosti doloží a příslušný náyrh
učiní dp. farář Jakubička a zám. kaplsn dp.
Kubánek. plen dp
Zkoušku snoubenců, vidp. děkan Kaška,
Kdy s kde budoucí konference.
Volné návrhy. ,
Zvu dpp. bratři -vfécky upřímně, aby hojným

účastenstvím dokázali, 80 60 milujeme a jedno jemel
NB. O oběd o 2 hod. odpol. v „Besedě“ račiž

kašdý ze přiblásiti korespon. lístkem u vadp. vikáře
v Kyšperku, jehož tímto co nejuctivěji ádám, ab
dle počtu přihlášených, tolikéž obědů jednoduchých
v Bosedě laskavě objednal s konferenci naši pod útul
nou střechu svou přijal.

V Nebeské Rybné, dne 12. červenos 1001,

Jan Šrámek,
tajemník vik. Ryahnovakého, předseda.

(Zasláno.)

Kdyby si kdo z P. T. duchovních neb svět
ských pánů přál dachovní cvičení v soukromí ko
nati, nechať se přihlásí u snperioratu T. J. v re
sidenci u Panny Marie v Hradci Králové, kde se
mu co nejochotněji vyhoví.

8.
4.
5.

Listárna redakoe.

„E.“ „Zrnek„davy použijemev některému příštích čísel. Častější správy budou nám vítány—
enom prosímeo laskavé udání celého jména,

ré se nikomu nevyzradí. .
Panu Lad. Nágloví, říd.učiteli zo Staré Vody

ochotně dosvědčnjsme, že žádného dopisu od nás ne
obdržel a tudíž jej nemohl také nikomu dáti. —

K tomu piipomínáme, že všechny dopisy, které do
redakce při ou se po přečteníbuď spálí a neb dobřeuschovají.

,
A JZole

„První Králohradecké továrny nábytku a
stavební truhlářství v Hradci Králové“

SRP“ jichž vydánobudo1000kuzi <
po 200 korunách

majiteli svědčících (au porteur) k uhrašení

akciového kapitálu 200.000 korun
možno již nyní upisovati proti složení záloby
86 K a zbytek dle ustanovení zařísujícího výboru.

Prospekty, upisovací listiny, výtah ze stanov
obdržeti lze oa požádání v Hradci Králové u „Zá
ložního úvěrního ústavu“, n „Městské spořitelny“,
„Záložoy“ a mimo to u koncessionáře p. Ladislava
Kbypla, továrníka v Hradci Králové, jehož od
r. 1858 stávající závod společnost převzíti má.

Lhůta do 80. srpna 1901.

Krámoa
v domě č. p. 163 na Sv. Jánském náměstí
„Da podsíni“ (na schůdkách) tudíž v nejži
vějším místě Hradce Králové, kde jest nyní
největší pasáž celého města, jest od 1. srpna
t. r. k pronajmutí. Bližší sdělí majitel domu.

Josef Štěpán,
závod pozlacevačský v Pardubicích

opravuje jakoš i nově staví

oltáře, kazatelny, všeho drubu sochy a veškerá
do oboru toho spadající práce v nejmodernějším

provedení a v cenách velmi levných.

Veškeré práce « odbora maleb umě- (5

Leckoprůmyslových provádí se s přesnoudokonalos
v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v NovémBydžově.

Zvláště se doporočuje jalní znalost
uprováděnímalování kostelů vrůz
ných případných alozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

UP“ Práce a objednávky"E
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
jiš v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástapče

Rudolf Tomášek, malíř
bytem vHradci Králové

Velectěnému obecenstvu v Hradci Králové a okolí

oznamojemeuctivě, že upravili jsmeetedně a nejlépeopatřilív Hradci Královéna Velkémnáměstí
u 8, patře domu p. Hutly

Mezinárodní panorama.
Lse v něm viděti celek tvořící cesty kolem světa

v největší přirozené věrnosti,plastice e perspektivě a bude
každý týden jiná cesta na odlv vystavena.
Od neděle dne 28, července.do 8. srpna:

Pařížská výstava v 19. století Oddělení [
Plako od Kkovatele

Vstupnéosoba 30 A. Nudujíc a dětí30Ae

sEtedprodej(naB ar Srjrnay obstaráa příotazy zodpoví p.K. Sigmund, drogulstav Hradcí
ové, M náměstí :

Otevřeno od 9 hod. ráno do 10 hod. večer.
O hojnou příseň prosíŘteditelstvo.

Ph. Mg. B. V. Morávek
Icukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PEB“ Doporučujese co nejlépe. "ij

er
Založeno r. 1850.

Volectěnému duchovensty
doporučuje

Karel Zavadil
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně sásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronmu a jiných kovůvšealiněwohnizlacenéastříbřenézačseručí..

Vlastní výroba umožňuje veškeré objednárky co nejlevnějí vyžíditi Platiti možno též ve Ib . vy
unovozlacení a atříbření staržích věcí oná se

.

zašlou se jiš s se stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. 8 záv m) zůěe e vykázati četnými pocavalnými přípisy P. T. a odporuč e se tedy k za

koupemía opravě kalíchů, monstrancí, boni, relkviářů,.
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,.

vícná, paclůkálň, schránek na Nejevětácků na křest, s , ,
tější, patenek atd. co nejvíce.——,,,

Příležitostné dary. +

Václav Sole, '
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

av.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstva hojně zásoben
sklad klenotů, slatých, stříbrných a prarýc

českých granátových dporků. stříbrné etolní náčiní s nového a čínského stříbra, ozdobné stolny
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 sbotovují, téš

veškeré oprávky hodinek se vyřizují.B“ Vše za levnéceny."B
Staré skvosty se kupují a vyměňují.

pro katolické kandidáty učitelstvt

v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Do konviktu se přijímají žáci na
zdejším paedagogiu studující na celé za
opatření.

Mimo jídelnu, zvláštní studovny, lož
nice a umývárny mají kandidáti k disposici
hudební sál 6 pianem a harmoniem i ji
nými hudebními nástroji.

K písemným žádostem dlužno přiložitk
křestní list, poslední vysvědčení a výkaz
majetkových poměrů žadatelů.,

Žádosti podány buďtež nejdéle do 10.
srpna prostřednictvím 'a s odporučením

sistoři.
Roční poplatek činí pravidelně 320 K.
Případné dotazy na bližší podrobnosti

zodpoví správa konviktu.

Josef Neškudla,

© a kr. dv. W dodavatelvJablonnémnadOrl.č.d.66
doporučaje P. T. veledůst. duchovenatvu

avlý všadeš osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastějí vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všeth Kosiolnich parameniů
praporů a kovového náčiní. — Iluatr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
poládání 'fřatíko se zauílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

P O OKOT dost

——



Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).

danKryšpin„0 d Nabytek,
pravého vinného ovoc. (octa opooránjem žo vý

Ludvík Knepr
w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

elle sálokay. | Záclony.

ITá by teX.
Výrobky dokonalé.

| Pohovky. Celé garoitury. Pérovky.

(J. Syvalterův rpnovos, ná- tosempajlerikým sedaoa [At oje anákystupce neliny dřevni n ph ním , v

oderýmalymel(E Podánoatkéúmimýtkm$| VÝDAVYpro nevěsty,pro — “
malbuoken kostelních Podnikuazužitkování ovoce úplná zařízenív ov .

8.146A. ol Kun čín.20 odporučejevýtečnýa vydatný v On mašníční plátk ny téžnové blíže Malého náměstí (dříve

Ke mraz [E OGBÍ OVOCNÝVINNÝ,| Vyrobs okněnábyito

kudodáníokenchrámových,= chemickya bakteriologickyzkoušený, K. V. SKUHERSKÝ,

od nejjednoduššího aš k boha

témufgurálnímupředeníŽ jemnou 5slivovici oa] výroby, Hradeo Králové
je V 66 doejným ovocná vína jako: jablečné, borův- Svatojánské náměstí a o pražského mostu proti

fěmě.4 szaseném, kové, rybízové, ovocný Cognac, ' hoteluMerkur
o Z oatí višňovku,jeřabinkuatd.

Bůzné druhy likérů, marmelád, kom

vŠÍzávaznosti

potů, jež na skladě máme od české akciové

ku defzitivní objednávce.

- Nesčetnáveřejnái písemnápochralnáuznání."jj
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.Založeno roku 1896.

0. k. výs. W továrna

pa stavbu varhan a harmonií ||©siužeb vojenských ©

Wap“Cenníky na požádání franko. “N

: Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající se

hotoví e.a k. setník

danaTučkav KutnéHoře ké
(založenor. 1860) J kvyrábíadodává an0ous 0 , et,

varhany veškerýchza nejlepší .uznanýchsoustavco (býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

uejdůkladnějia v cenáchpřestavby .
ícha opravy aa přostmstavby ve své c. k. povolenékanceláři jen
dodmínek, žechna, F*raha-=II., Eliščina třída 1080.všec T pro

harmonie koey, ikoly a Na venek obratempošty.

UDoay “ nejlepším Po eny mírné,etóu zárukou A za Ceny mírn
jatky v. Praze atd: odporučuje sek vyho

* tovení všeho druhu věních hodin se žáru- taképravaamerická harmonima (GottageOrgans) jsou na úkladě.
závodě byl hoto š okolo 4000 nástrojů,

ar bo navlikerýchvýstaváchnejpřodnějímik Antonín Suchardavysnamenány.
Cenniky varban a harmonii na požádání | Sochařa řezbářv Nové Pace (Krkonoše)

zdarma a franko. doporučuje-e ku aho.oveníoltářů, Bošíchhrobů

aaje socky potřeb umění cirkevníhej též zhotosvětců ze dřeva | = kamene. — Staršíz Poa ooo váEnd
Látku Dá kleriky J an Horák ně,jjakožPoeFádnonprácipfpřicenáchnejmír.

a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 cm. širokou j nějších. 8 úctou veškerou
za sl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných soukeník v Rychnově n. K. Antonin Sucharda.

ga „. suken ku Shrámovým děelům b nj flá na požádání právě vyšlou kollekcizas a 1 s

Sbahodnídům bosaka 9 vzorky oobolně 9 nových vzorků pravých vlněnýchlátek | kola Premier Nojlopší avlastní výroby
u W

V. J. ŠPALEK, prodobujarní a letní |š ThePremier sHradecKrálové. s * .
Vyznamenán Obchodní komorou Prafskou za |- „Též velejemné m
vlaštní výrobky. —Závodzaloženr. 1834,od látky na taláry,

kteréž doby pootivětrvá. Četaá uznání zvláštěz kruhů veledůstoj- Y6 6 (), ld." ného duchovenstva svědčí o poctivéob- © bg
sluzeméhokřesťanskéhozávodu. a. S77 == =

056 u Učiňteprosím,melouobjednávkuna ue=ů Coventry (Anglie)
8 zkoušku. o

|gnáce Neškudla syn : Přihromadnémobjednání větší výhody. A B
(protokolovaná Arma) " Též ma oplátky ber zvýšení cen! o pav

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)j „H ©
(bratr P, J. Hoškadiy, (arářo vo Yýprachticich) A ; „ -3

doporučujeP. T. veledůstojn.ducbovenstvu a : M hb ' Kron

svůjosvědčenýa častovyznamenaný| E byl k pronajmuti 7i Zástupce pro Hradec Králové a okolí:

šoch ýrobní závod M| v Hradel Králové č. 321.(protiobch.škole) 8 František, Vodehnal, s
m VSOC kostelních paramentů. : kucbyňčtyry pokoje,předulů,dva záchody.spíže, S ZástuAproPeednbicea přel: .

i Gennfky,nr la o n je ukásku [E| koupelna,sklep, půda, sa 28 zl. měsíčně.
Dko zašlou )| Bližší sdělí majiteldomu Jam Skála v Hradci

podn ZIIÍDNÍl NIEMATTKZIIATNIEL mne č. 146. a k ol a Premier Nejlepší =

J HROMADA (dříve Kopal« spol.)
Hradec Králové, velké náměstí.

Veškeré potřeby pro krejčí a švadleny. Hojný výběr elegantních sinmečelků. Velký sklad šněrovaček, blůzek a zástěr.
Ceny nejlevnější.



Česká největší rakousko-uherská továrna na

„j harmonia americké a evropské soustavy
Z RUDOLFPAJKR8 SPOL.

v Hradci Králové.
„Filiální sklady: Budapest: VITL József kčrát 15; v Brmě, Nová ulice č. 8; ve Vidmí IX. Harmoniegaase 8.

gap*>Illustrované cenníky franko a zdarma. m

RA oM a 1 B L Na kupeotví
, |. přijme se hoch Ž řádné rodiny do
í Přesídlení. i| učeníu JosefaSvobodyv Třebe
ý | chovicích. ©
Z Dovoluji si velocténému obecenstvu oznámiti, že jsem svůj nejlej věsti se těšící :

h u OK ZNRRNNNRANIKANINNY
k ř vw . „» . .5 závodkloboučnickýE
í | as obča 3 JAN BARTA, $
£ rozšířil a donových místností na podalůňdo domu p. Pajkrova čís. 163. vedle obchodu ž , i| p- Ražepřeložil. v Rychnově 2. Kn.
i > Vlastní výroba i — x Starénázněstíčís.79. an
/ plstěných a vlněných klobouků, velký sklad jemných plstěpých klobouků od c. k. dvoroí JÉ | dopornčujeze P. T. duchovenstvaa pa- jÉ

| továrny J. Hůchl. Též velký sklad slaměných klobouků od české společenské továrny * tronátním úředům x
Jj A. M. Veider v Praze. Valašské papuče s kotvou.— Veškeré opravy se vyřizujírychle. ji pro malby ohrámů a po- f$; Oyink TEE:

- . ch.

r Vzdávajeuctivý dík za přízeň až dosud mi prokázanou,prosímaby mi nadále z x “ “ o v bueráshi krasle. %
» zachována zůstala. ných,dle zaslaných malých podobizen, *Ý M a za jichž správnéprovedeníse rnčí. :
t ALOIS PINKAVA, x Oovy00nejmírnější. 8
U Ikloboučník x Plán na malby kostelů vypracuji na x
L na podsíní v domě p. Pajkra v Hradel Králové, JK | požádání ve všech slozích s přilože- JE

x nými rozpočty. uS IO 2ll" RANNRKRNRNRARNNRNEKRNANNYK.
R44444444044444445 m m m
i f fat PDU OVESLD W Velký Výběr De
+ Super 05 y ŽĎ m 8 -0 „zlatýcha stříbrnýchskvostů,svatebních
+ , p P darů, kapesníchi nástěnnýchhodin všeho
+- animálnía minerální j druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

j nejlevnější Sootorečné,hnojivo pro dení a levných cenách se zárukouvšechny půdy.

j Zajišťujirychlýúčineka nejvyšší© J AN KALIS
u. výnosnost + hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

3 ně Nenahradřtelné " v g přisežnýznaleco. k. okresníhosoudu.
+ k podzimní setbě + . Obrázkovécenníkyna požádánízašle.
i jež nelzeádnon jinan kyoelinoufos- :
© Dále:kostní moučku, chliský ledek, tv

p En k Oltáře,kazatelny,a td. MUDr.| Řeháček
paniny (kuloratiny). nabizi . . s JjJOE lk Jiný(8chlévské mrvy, vápno :

odánají s přesmouzárakouobsahu : , ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.
i torámana vBřeclavi-j»| závod řezbářskýa umělé truhlářství PRAHA
A cnazusí. A, DUHRAN „ino je v Slatinanech. Jangmanovatřida,Širokáuliceč. 12

Ústžednípřtárno: PRAHA, Jiněřiakéul. 2. ; Plány, Jntografiea rozpočty na požádání. mezzanin.

=...
KYTTLTPT TTOPTT TTTTA2| POOH Oo,

Do Hradce Králové hoO0000088 Bez konkurence. (iDRORORH©:
" "57 Založeno r. 1897. 2Cei : a , -* : pe

; vd Vooecnoum Pe!| Hlavní sklad hudebníchnástrojů a strun. |€ž
e jsemod r Červencet. r. pře-| Ré í EIOTTSTI E a

ložil prodej svých na mnoha vý- RO školní4, * ©. rné © če =: 6, 1,.8 © rtní 10,16 =. P. . R oln + 4 výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7,-8 zl. Konce , 16, DZS

stavách Dne koň vyzna- se o u. Violy, ooo čer étoy,klarinetya t. d.velicelevné;např: NADj ; 2. ň BNáC)| Koncertní citera v pouzdře od 7 zl. flétna z grenadil.dřeva 10 klapeks nov. stříbra (ODM
mena nýc výrobků : oňaku, SN 12 sl., klarinet« grenadil.dřeva14 klapekFis brejle 2 Dov,atřibra 19 zl. Kytary, 50
slivovice a různých + mandoliny,hracístroje.Pouzdronahousleod 1-90zl.,amyčceod45kr. do 15zl. nu

= © Mud . . : KE
likérů do obchodu a domu P.| ča) Bubny pro obecní úřady.husičskéa pomocemskétrubky a veškeré My

. , k) plechovéhudební nástroje za ceuu výrobní | VS
F. Chrudimského, a - Výtečné struny. oů

č 16 v Hradci Králové B py je BSS
' . jé) Připomínám,že zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje (XSDA A

jakosti nejlepší, přesně laděné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pocbvalných uznání

po ruce Objednávky 1 správky přesně a rychle.

2
>)GaAkJU.© Jos. Tomášek, be je

továrnanaspracováníovoce,pálenkakoňaku5% J an Cermák YHradci Králové, ZE
a výroba likérů 6) velké náměstíčle. 135. : pyBOGOGPGUGE Ůve Vys. Mýtě. Nejlevnější ceny.

]BS
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Kajitei a vydavatel Politické družstvo tiskové v Hradci kral. — Zudp. redaktor Alois M. Vobejda-Proseáský. — Liskem Oisk. knihuskarny v Hradu BR,



Bez moci.
, Byl jeden otec, úředník, otec četnější

rodiny, ale byl vždy bez peněz — bez moci.Y rodinějeho bylo pravé bezvládí. Když už
i Jemu samému tobo bylo trochu mnoho, co
páni synové jeho tropili, říkával jednomu
nebo drahému: Počkej! Já ti dám — zítra.
Zítra však, čili pořádné proti klukovi 8 rá
koskou vystonpení, nenastalo nikdy. Což divu,
že v rodině té měli moc rozpustilců, a otec
byl bez moci. Co však podotknouti sluší, to
jest to, že slaboch tatík byl bez moci proti
všem, bez rozdílu, což mu ne sice omluvu,
ale aspoň politování dobromyslných lidí při
nášelo. .

Ale jest jedna veliká „rodina národů“,
a jest jedna země, kde dva národové bydlí.

Jsou pod otcovskou péčí jistých pánů —úředníků — a otcovská tato péče jest taky
bez moci — ale ne proti všem. Na jisté věrné
poddané dovede ai dupnouti, ale proti zpro
nevěřilým jest obyčejně — ber moci.

Znamenitý případ toho drohu stal se
r. 1874. Stařičký biskup královébradecký Hanl
nemohl již biřmovati. Byl tudíž požádán biskup
Dr. Forwerk ze Saska, aby tato službu kato
likům diecóue královéhradecké prokázal. Svolil
a IL. srpna t. r. přijel do Hradce a ubytoval
se v semináři. Ráno dne 16. srpna t. r. měl
bičmovati v biskupském chrámu královéhra
deckém. Když pak on sám i lid katolický
k slavnosti té uchystán byl, přišla telegra
fem od místodržitelství zápověď toho obsahu,
„že biskap Dr. Forwerk z Drážďan jako cizi
nec není oprávněn v Rakousko úkony duchovní
konati“.
, Tak stalo se českým katolíkům a kato

lickéma biskapovi L. P. 1874. Tu byl etát náš
plný moci a síly.

Jinak to jest ]. P. 1900 a 1901. Přes pa
desáte pastorů cizozemských koná tu úkony
duchovní , v Lanově cizozemec, superintendent
kázal při kladení základního kamene k pra
šácko-luteránskému kostela. A kde byl a je
rakouský stát, kde jest jeho otcovská péče,
kde je nějaký rakouský ministr, kde bylo
místodržitelství? Naproti německo-praským
velezrádcům zůstal stát náš — beg moci. Jen
Da to se zmohli, že okresní hejtman nebyl
přítomen. Komu nenapadá ten mravní silák,
ten tatík: Počkej! Já ti dám —zítra.

Vzpomeňme na zrušení jazykových naří
zení, na vyzývavé tehdejší vystupování buršá
ků, oa náhlý soud proti pražským Čechům,
na víření bubnů a ulice vojskem obsazené, na
těšení 80 jistých dobrodinečků, jak na Karlově
náměstí brzo objeví so šibenice na velezrádné
Čechy. Proti komu bylo tu ráznosti, moci a
síly až na zbyt, a kdo byl ten synáček, kte
rómu se řeklo: Počkej! Já ti dám — zítra.
Dáme příklady posledních dnů. V Aši vychází
německo-štváčský lístek, který si v tyto dny
dělá posměch z českého jazyka — slovo mlu
viti n. p. překládá jakoby do němčiny slovem

widalen“ — štve proto, še se tam na ná
městí dva Češi opovážili promlaviti česky a
křičí: Ven s Čechy! Kde pak jest tatík stát,
aby vystoupil proti nezákonnému tomu štvaní?
— Není ho tato! Počkej! Já ti dám — zítra?
„Politik“ ktomu dokládá: „To se děje ve zna
mení doby, kteráž sluje Condenhove. A uka
zuje, jak kdosi oproti Němcům studentům
v Plzni mluvil o jejich právu.

Což divu, že za doby, která sluje „Cou
denhove,“ stala se věc znamenitá v Tratnově.
Na národní dům tamních Čechů dal hostinský
tabulku s českým nápisem. Asi stopadesát ve
lezrádných Němců se shluklo a žádalo, aby
hostinský tabulke dal pryč. Policie, četníci,
stát byl — bez moci, a to tak mnoho, že dle
novin tabulku dal dolů -- policajt. Jak pak

-by ne? Na Čechy má kuráž i ten policajt. Na
Čechy třebas náhlé právo a čibenici, ale roz
hejčkalý velezrádce . . . na toho, až — zítra,
totiž nikdy.

Už se tedy nedivím, že právě „Politik“

tak často tvrdí, že mezi úředníky jsou při
znivci Všeněmců.

Už se však taky nedivím, že v té pře
šťastné rodině rakouských národů mají moc
„rozpustilci“. Jenže, tatík stát není ani jako
v předelaném případě hoden politování dobro
myslných lidí. Tau to totiž se strany těch
jistých pánů není snad jen slabost — vždyť
proti Čechům a katolíkům mají síly a moci
dost — ale je to umíněnost, vědomé potlačo
vání živlu českého i katolického. Je to důkaz,
že se státní moci užívá k nespravedlivému po
silování živlu německého a protestantského.
Potlačené, kteří v potu tváři pracovati musí,
aby vydělali platy, jimiž se udržuje stát a
z nicbě žijí úředníci, — potlačené — pravíme
— to bolí, ale což je pánům do bolestí Čechů
a katolíků. Proti těm mají moci až dost.

Jenže páni zapomínají, že celý stát náš
je za jejich slavného proti Čechům a katolí
kům panování bez moci nejen uvnitř ale
i na venek, obzvláště proti Prusku.

Na to nejdou páni ani 8 tím: Počkej!
Já ti dám, zítra.

Tobo se bojí a zrovna jako pro Boba
prosí, aby se neráčilo hněvati. Spojený s námi
stát chystá na nás celní předpisy, že by je
tádný nepřítel lépe vymysleti nemohl. Ale
dokud budou takové osoby otcovskou péčí
o nás se starati, které oproti každému ký
chnutí Prašáků jsou bez moci, nestane ge nic,
a národové rakouští budou pot svůj a mozoly
své posýlati do Pruska.

Nejnověji pochválil zase vznešený arci
vévoda -František Ferdinand čianost horno
rakouských katolíků a pravil, že je to taky
práce pro Rakousko.

A tak tomu jest skutečně! Nemá-li ubohá
tato říše i na dále býti bez moci, musí se
opustiti bludné cesty německo-liberální ne
spravedlnosti a utlačování nejvěrnějších a nej
spolehlivějších občanů. Jen přesné a rozhodně
vykonávané zásady křesťanské mohou říši vrá
titi jeji bývalou moc.

Že pak by jisté osoby musely zmizeti
z úřadů na dobro, a lépe smýšlející — avšak
nyní pod tlakemnespravedlivým -sami stena
jící — úředníci moc do rukou dostali, jest
samozřejmo. A proto by měla práce zástupců
nás utlačených i k tomu směřovati, aby daň
platící lidé měli taky vliv na volbu a ustano
vování úředníků. Vtom ohledu jsme ovšem bez
moci, a proto se může i samó zášti proti nám
úzda pouštěti. Jen tato moc dá nám moc proti
moci stranické a nespravedlivé.DŘ

Pozoruhodná slova.

Nelze upříti, že v dnešní době zvláště
skoro veškerý tisk německý s bezpříkladnou
zařivostí napadá Čechy, a rozmanitými, byť i
nejbídnějšími zbraněmi chce zníčiti jich práva.
Skoro se zdálo, že cesta pamovníkovado Prahy
rozčeřené poměry poněkud uklidní, ale to
právě bylo německému tisku příčinou, aby
soptil ještě více nenávistí proti Čechům. A
tu právě jest pozoruhodným, že aspoň jeden
poctivý list německý měltolik odvahy
přinésti o národa českém zprávu pravdivou.
Jest to mnichovský „Bayerischer Vaterland“,
jenž píše:

„Dojista není na celém světě národa, o

němž tolik bylo nalháno a proti němuž nepořádána byla prodčí štvanice, jako národ Čechů,
tvořící v rakouských koranních zemích, v
Čechách, na Moravě a ve Slezsku většinu.
Žádný národ, nevyjímaje snad ani Irčany a
Poláky, nebyl po celá staletí tak potlačován
a žádný není právě německému publiku, za
kládajícímu si tolik na svém obsáhlém školním
vzdělání, tak málo dle skutečnosti znám. A

pakliže se Čechové od té doby, co jim dánr. Palacký, vlastenec právě tak nezištný a

dnserty se počítají levně.

Obnovavozkásív játek v poledne. | Ročník VII.

šlechetný,jako velikýučeneca muž,ne jakého
nejen Češi, nýbrž celé lidetvo s pýchou bleděti
může, pozdvihli z nejhlubší bídy 17. a 18.
věku k dnešníma svéma vývoji a květu, je to
právě důkazem, jaká náplň síly a dobrých
vlastností v intelligentním slovanském kmeni
národním žije. Téměř všechen německý tisk,
sotva bez výminky tisku katolického středu
a socialně demokratického, živí zášť proti to
moto národo, na fanatismus hraničící, ba při
šlo to již tak daleko, že ve mnohých krajích
rakouských na Úecha pohlížejí jako na osob
ního nepřítele a mnohý Němec, který by byl
rád ve svých mladších létech navětívil zlatou
stověžatou Prahu, již lze čítati právem k nej:
krásnějším městům světa, upustil od toho
v pošetilé domněnce, že by jej tam „polodivl“
Češi se zelím snědli. Kdežto o skutečně Ně
mcům nepřátelském smýšlení Maďarů (t. j.
také jen panající třídy, nikoli lidu) čteme
jen velmi zřídka, jsou všechny listy naplněny
pobuřajícími zprávami o české nenavisti proti
Němcům. Co si má vzdělaný člověk pomysliti,
když všeněmečtí trotlové světem tábnou a
lidem uamlouvají, že Češi co do kultury na
cházejí se na stanovisku Hottentonů (výrok
všeněmeckého poslance Franka Steina v re
stauraci „Můinchener Kindel Keller“), národ,
který za času Karla IV. zaujímal první místo
v Evropě, a který má literatura, kterou dla
žno až nazvati obdivuhodnou. Všeněmečtí po
tulní soustružníci železa (barážka na Franka
Steina. Red.) a pekařští tovaryši označují
Čechy jakožto národ dráteníků a obchod
níků 8 pastmi na myši, národ to, o němž
Meyerův konversační lexikon píše: „Tisíciletá
námaha, aby svou vlastni bytost proti mocněj
šímu němectví zachovali, vtiskla Čechu mnohý
karakterní rys, jiným Slovanům cizí. Nedůvěru,
v sebe uzavřenost « jakousi jistou rozhořčenou
národní podrážděnost. Jeho povaha však ho
nosí se s mnohými krásnými vlastnostmi:
„Čech je pracovitý, důkladný voják a úředník,
jest nadán přirozeným rozumem a fantasií,
rád provozuje budbu a poesii“ Vývoj země,
v níž orba a průmysl ve správném, zdravém
poměru jsou rozděleny a která nazývána jest
pokladníci Rakouska, dovozaje správnost toho
tvrzení, Čochům nedovoluje se však u velice
se jim zazlívá, co se jiným národnostem při
znává jako jich dobré právo. Když němečtí
tarnéři v Rakousku Prušáky vítají, nikdo na
tom neshledává nic nápadného. Když však
české tělocvičné spolky vítají pokrevně spří
zněné Rusy, Srby a Poláky je to ohromný
zločin. Pakliže je při tom řeč o přátelství 8Ru
skem, státn, jemuž Rakousko mnohem více
zavázáno jest, než li Prusku a který se vždy
osvědčil věrným a spolehlivým přítelem Ra
kouska, je to hned zemězráda. Když pak Vše
němci pod ochranou immanity v parlamentě
(i bez ní mitno parlament! Red.) přivolávají
nepřátelevlasti a náboženství — i.... blátem
pohazují, nerozčiloje se nad tím německo-na
cionální tisk ani dost málo. O Češích nikdo
nic podobného neslyšel, neboť ode vždy pro
kazovali svou loyálnost vynikajícím způsobem.
Kdo pročítá slavné dějiny rakouských pluků,
shledá, že Češi náleželi vždycky k elitním voj
skům rakouské armády, že vykonali divy hr
dinství a oddanosti k vlasti a že z nich vznikla
řada nesmrtelných vojevůdců, vždyť i rekovná
postava otce Radeckého vzešla z jich národa.
A pakli-že Češi ve svém vlastenectví nejsou
žádnými přáteli Bismarkova trojspolku, nýbrž
s Francouzi sympatisují, kdo jim k tomu může
upírati práva? Čí snad v Rakousku protivnictví
proti trojspolku podmiňuje nedostatek vlaste
nectví? Mnichovský list končí svoje vývody
napomenutím, řka: „Kdy nahlédnou všichni
rakouští vlastenci, že nikoli německá hegemo
nie, nýbrž toliko spravedlivé vyrovnání na zá
kladě rovnoprávnosti všech národů, jak je
v ústavě garantována a lidskosti i rozumem
podmíněna, může přinésti kýžený mír a Ra
kousku zabezpečit první stupeň v řadě národů
mu příslušící.“ — Taklepíše o Češích poctivý
němeeký list a proto hlas jeho nenalezne asi



mnoho souhlasu mezi ostatním tiskem němec
kým, poněvadž tam poctivost jíš dávno dení
-domovem. TABA

Politický přehled.
Z Prahy přicházejí samé překvapující zpróvy:

Dr. Kaizl prý se stane řiditelem císařských
statků,— intendantem Národ. divadla se stane bý
valý jeho ředitel, F. A. Šubert — a starostou
Velké Prahy, jak již bylo v »Obnově« oznámeno,
dr. Herold. — Oznámili jsme, že Staročeši i
Mledočeši nabízeli mandát p. dra. Brzoráda p.
Plevovi ze Skrejšova. K tomu se nám oznamuje
že p. Pleva nabídku tu nepřijal. — Čeští radikálové
a posl. Baxou v čele postaví v příštích volbách
do zemského sněmu své samostatné kandidáty.—
Čeští protestanté jsou nyní zuřivými neprátely
Mladočechů, — hlavně pro známé výroky po
slanců Kramáře a Brzoráda o hesle »Pryč od
Říma«. — Říšská rada svolána bude počátkem
října. — V Uhrách zemřel náble vynikající stát
oník Desiderius Szilagyi, který býval druhdy mi
"mistrem| spravedlnosti. Právě když se vrátil

z Karlových Varů ulehl — a více nepovnah Szilegyi byl osobou v kruzích uherskýc velice zná
mou. Od židů byl zvláště ctěn, poněvadž jím
v mnohém nedržoval.— Dcera následníka trůnu
Frant. Ferdinanda pokřtěna byla na zámku Kono
pišťském na jména Žofie, Marie, Terezie, Františka.
— Zprávy oneobyčejně vysokých sazbách německé
ho celního tarifu, kterými má býti rakouský vývoz do
Německa téměř úplně zemezen, způsobily u nás
trapný dojem. Ano, jsou vážní činitelé, kteří
prohlásili, že za takovýchto okolností další setr
vání v trojspolku je nemožno. Jest to snad po
prvé, že se v Rakousku posuzuje samostatné a ne
odvisle od politických vlivů nepříznivé chování
Německa naproti Rekousku v otázce nanejvýš
důležité. — Italský státník Crispi leží na smrt
nemocen. Při tom prodělává straný duševní zá
pas, který se na něm jeví. — Italie letos bude
konati manevry na Jaderském moři. Na slepo
válčiti se bude — proti Rakousku. Co trojspolek
trvá, podobných manevrů Italie ještě nekonala.
Jest vidět, že krub, který trojspolek svíral, čím
dál, tím více povoluje. — V ltelii se přišlo
v poslední době na více podvodů, které prová
děli — vyšší státní úředníci! Pomalu to vypadá
již tak jako v Turecku! — Protestantsko kato
lické ministerstvo utvořeno bylo v Holandsku.
Předseda jeho jest zarytý protestant. — Z jižní
Afriky vrátí se lord Kitschener zase do Anglie.
Jeho nástupcem bude generál Littleton. Tedy již
třetí vrchní vebtel anglického vojska v Alrice.

Drobná obrana.
Nesnášenlivost máboženská. Jak da

leko poklesla v naší „osvícené“ době nábo(S
FEUILLETON.©
Na rakouských jezerech.

Cestopisná črta od Fr. R. Skalickéno.
(Na jezeře gardském.j

(Dokončení).

Jen jsme z Gargnana vypluli, překvapily nás
tmavé děsivé mraky, jež prudký vichr přivedl ne=
nadále z horského úkrytu na obzor. Nezbylo nic
jiného, než uchýliti se do kajuty, kdež rozpředl
s námi rozhovor neznámý Videňák, dle názoru as
přívrženec lidové strany německé. Byl to vzdělaný
muž, jenž procestoval již značný kus světa. Ostře
odsuzoval nynější napjaté poměry mezi Čechy a
Němci v Úechácha vinu toho přičítal novinářským
štvanicím a pak ziskuchtivosti politických vůdců
obou stran. Rozhovor ukončil řízným obratem:
»Nebude dřív klid v Rakousku, dokud se nepo“
atřílejí všichni tak zvaní vůdcové političtí a dokud
nebudou třídní zájmy v parlamentě hájiti poslanci
z lidu«. Drasticky chtěl sice tento muž situaci
rozuzliti, ale kus pravdy jest v tom přece. Až bude
zásedati v parlamentě více poslanců lidových a
méně 12 procentových advokátů, budou se zavá
děti zákony ku povznesení bmotném blahobytu
občanstva, a ubude nemotorných bojů o každou
národnostní školu.

Zatím se však bouře tak rychle vzdálila, jak
spěšně překvapila, čímž se také i přirozeně skon
čile naše nucená politická rozprava, takže ovšem
ku škodě politické veřejnosti nemohu více z in
terwievu tohoto uveřejniti, pročež přidržím se dále
lícně nestranné přírody.

Kol 3. hodině odpoledne přirazili jsme k Tos
colanu, prasteré římské kolonii, kde býval Jupiter
v podobě býka uctíván, Větší důležitost mělo
město toto ve středověku první lombardskou knih
tiskárnou bratří Paganini a výrobou výtečného
papíru, jenž dodnes udržel svou dobrou pověst.
Osada teto, jako všecky osady na březích Gardy
má malebnou polohu. Horské hřbety, súžujíce
na severu vody gardské, uvolňují ladným vlakém

ženská anášenlivost, vysvítá z nejnovějšího

štvaní po noejřého Času proti veřejnému"znání Ratolické víry. Čas ujímá se kde kterého
surového čeledína, že pro potapení katolického
nábožénství byl zaslouženě odsouzen. Píšet
doslova v č. 206. „V mnohých státech rasta
vili dávno mnohé to konání pobožnosti po
ulicích a mají svatý pokoj. Nač jsou kostelyl
I jiné pouličníobřady, jako návštěva nemoc

ných ají se zjednodošiti bez újmy jejichnosti, jako se jinde zjednodušily ty hrozné
pohřební parády, jimiž se chlubí na př.Praha,
a jimž nadržuje i sama městská rada, hovíca

učíc marnivosti. Jest na čase, aby se tím přádně hnulo, třeba ža se kostelníci a kn

nA do křiku. Prozatím měl by vydán býtinějaký „Návod, kterak uojítí lze klerikální
razii.“

Vizte tu zlobu helvetskooI
Základní | zákony| rakouské| ústavy

£ r. 1867 uzabozpočujíkaždé zákonem
uznané církvi svoboduve vykonáváníve
řejných a společných náboženských úkonů ($
16), proto nejenom židé a belveti, ale i kato
Hci smějí konati veřejné průvody a navštěvo
vati veřejně nemocné.

Poskytuje tedy základní zákon rakou
skómu občanu též ochranu před každým raši
telem tohoto zaračeného práva ku svobodě
přesvědčení zrovna tak, jako zabezpočuje ka
ždému majiteli ochrana proti lupičům jeho

majetku. A tu najednou vyskytne se časopisniversitního professora 8 volá spůsobam afri
ckého kanibala: „Vezměmekatolíkům svobodu
v projevech náboženského přesvědčení, pro
tože tyto projevy dráždí surovce ku provoka
cím a svádějí ku trestům.“ Kdyby 80 odvážil
universitní professor volati: „Poberte boláčům
majetek, protože dráždí lupiče ku loupeži a
zavádí je do kriminálů“, vysmál by se kde
kdo popletenému filosofa, ale obmýšlené zkra
cování svobody náboženské nebéře se na tak
velkou váhu.

Přibijíme na pranýř tyto otrokářské
choutky helvetských fanatiků a připisujeme je
k dlouhé již řadě drzých provokací, jaké si
v nynější době dovolují v Rakousku prote
stanté proti ohromné většině katolické. Nevo
láme po policii, protože katolicismus dle vý
roku prvního etrážce ústavy má prý dosti
vnitřní síly, aby setřásl se sebe parasity
z Němec do Rskonska přivandrovalé, proto
prý ochrany státní nepotřebuje, ale upozor
ňuje lid katolický, če se hraje o jeho svobodu
svědomí. Mají se vrátiti opět doby protestant
ských násilností a surovosti, které páchali
evangelíci všude na katolickém lidu tam, kde
zmocnili se otěží vlády. Neotevrou-li ani svrchu
uvedené kanibalské návrhy Času katolickému
lida oči, pak skutečně ochrana státní by mu
víra jeho otců nezachránila, Videantconsules|

Statistika mravnosti. Pan pastorŠá
dek chce se pochlabiti světu, že mravnost
evangelíků jest větší nežli katolíků. Cituje n.
př. ve svém orgánu č. 80. praský list „Ost.

pevnou vazbu, rozestupujíce se stále k jihu a pře
cházejíce posléze na jižním břehu jezera v úrod
nou nížinu. Břeby oživují nyní již četné villy bo
batých šlechticů italských, až posléze v Gardone
Riviera naleznete celé lázeňské místo, kdežv zimě
tráví se příjemné jaro. Věříte ochotně, že choří
nabývají straceného zdraví, neboť s takovým po
zemském rájem nechce se rozloučití žádnému
smrtelníku.

Parník zabočuje do půvabného zálivu sal
ského, s jehož obrazem setkáváte se na reklamních
plakátech v nádražním ozoamovateli.

Pod nevysokým Monte Bartolomeo (568 m)
střeží ladný záliv tento město Saló, jež jest sídlem
zeměpanských úřadů a okresního soudu, jakž nás
poučila eskorta karabiniků, vyvádějících z dolních
prostor lodních mladého, dobře spoutavého, zlo
čince. Ztracený život! Z přístavu měli jsme do
brou vyblídku na nékulik kroků vzdálené náměstí
Napoleonovo, jež jest střediskem Sale. Útvar náměstí
toboto s vůkolními veřejnými budovami upomínal
mně na náměstí sv. Marka v Benátkách. Pobliž
gotbického, znamenitého chrámu Svaté Paony uzřeli
jsme ve farním domě mladého kněze s brevířem
v útulné kaplsnce, těsně nad hladinou vodol umí
stěné. Zajisté příhodné místo ku nerušené vroucí
modlitbě!

Opouštějíce půvabný záliv salský, domníváte
se, že ukončila se již všecka zajímavost jezera
gardekého, neboť pozorujete, že břeh jezerní ztrácí
se již kvapem v úrodné sice, ale málo zajímavé
roviné lombardské, Nenadále však vynoří se vám
za ostrožnou asalskou idyllický ostrůvek Isola di
Garda, jehož zjev čítáte v úžasu k nejlepším par
titm Gardy. Téměř 2 km dloubý tento ostrůvek
přilákel svým půvabem av. Františka z Assisi,
takže na něm roku 1220 vystavěl klášter, jenž
udržel se až do konce minulébo století, kdy zří
cení klášterní přestavěl hrabě Lecchi v nádherný
zámek uprostřed bujného parku. Nyní jest mají
telem této perly jezerní rodina Borgbesů. Nemů.
žete se odtrhnouti od ladného ostrůvkaalitujete,
že parník unáší vás kol bývalého loupeživého

Protestant“, jenž píše, že r. 1895 bylo uvě

sněno A ahdo „řanicich "- mě o 30procent vů nežli evangelíků. I
tyto cifry nebylyvylhásy,BA

ně ozločinnosti katolickýchPrusů, protole
est známo, že v Pruska tvoří Poláci katolické

poddané a še bývají tito od „mravné“polestantské vlády i proto uvězňování, Zo dávají
dítky své vyučovatí nábošenství v mateřském
jazyce! Svěděl tyto smutné cifry více o pro
testantské surovostí nežli o katolické zločin:

ností. My však pochybojemejeň tomto svémvýkladě o správosti cifer p. Šádkových,pro
toe známe jeho „obratnost“ v cítorání. Pan
pastor totiž zrovna v témše odstavečku tvrdí,
že prý „katolíci zvláště četně jsou zastoupeni
v počtu deliktů, spáchaných ze eurovoti a po
hlavní emyslnosti“ a uvádí, že „co se týče
počtu nemanželských dětí, vykazují katolické
temě západní Evropy zvláště Portugaly, Francie“
a Belgie nejvyšší a zeměprotestantské zvláště
Anglie, Nizozemsko a Švýcary nejnižší pro
cento.“ Nemáme sice po roce statistiky z výše
uvedených zemí, ale uvádíme z bližších nám
zemí protestantských zajímavé cifry z ně
meckého Knošova spisku „Vliv náboženství
na mravnost“ Tam čteme: :

V království proském připadá z neman
Zelských porodů na katolíky 66 procenta, a
na evangelíky 103 procenta.“ Kde tedy ne
může proský policajt řáditi svými žaláři, tam
stojí katolíci v Prasku ve mravnosti mnohem
výše, nešli jejich přelaskavá vrchnost. Z těchto
zajímavých cifer vysvítá pro p.Šádka moudré
naučení, že není radno choditi « máslem ne
slunce a národa našemu z toho lze posouditi,

jak by to byly radostné časy pod rákoskoupruskou, kdybychom pro oslavu lateránské
mravnosti ploili kriminály o 30 proo. větším
počtem, nežli naši helvetští sourodáci.

Zprávy místní a z kraje.
Valná hromada politického druš

stva tiskového pod ochranou sv. Jana
Nepemuckéhe v Hradci Králové. (Dno
96. července 1901.) Věude slavený avátek sr. Anny
e četné primiční mše sv. pp. neomystů byly příčinou
poměrně úlabé účasti při valné schůzi, již zahájil o
9. hodině dopol. vadp. předseda, kanovník Dr. Sou
kup srdečným proslovem, radar díky diecósnímoda
choreostru za jeho obětavou podporu a p. t. pp. blsk.
vikářům za jejich vsáoné slažby, jež politickému
družstva při všech příležitostech prokazují. Vyslovuje
důvěru v další neocbabající zájem důchorenstva a
zvláště vyslovoje naději, še svýší se zájem mladšího
dechovenstva o rozvoj diecésního důležitého politic
kého činitele. Po zahajovacím proslovu přečetl jed
natel, dp. Dr. Reyl sápieník minulé valné schůze,
k jehož vysvětlení poznamenal vedp. vikář Uhlíř, že
loňský nárrh dp. Víšy o přesném výpočtu úhrnných
darů každého jednotlivého člena uelse provásti bez

(Oy
hradu Maderby k polouostrovu Sermione, před
poslední stanici vaší pouti. Sermione, staré Širmio,
jest rodiště římského básníka Catulle, jenž lepou
vlast svou nadšenými verši opěvá. Pozornost vaši
budí dobře zachovalý starý hrad se středověkým
cimbuřím, jenž poskytoval útulek císaři Diokleti
anovi a Maximilianovi, tvoře důležitou stanici
vojenskou na cestě do Galie Zaalpské. V nynější
podobě ovšem pochází ze 13. století z dob ital
ských velmožů delle Scala, jimž celý tento kraj
patříval až do počátku století 10.

Na lodi přítomní vlaští cestující vysvětlovali
nám ochotně, kde se nalézá jeskyně Catullova,
seznavše, že nejsme Němci. Pomocí latiny a tro
chem vlaštiny jsme dobře si porozuměli.

Jeskyně Catullova není vlastně obydlímbá
sníkovým, nýbrž jest dle novějšího bádání zbytkem
starých lázní sírných ze století 4. Dosud se nale
zají na poloostrově sirmijském vřelé prameny sírné,
které teprv v novější době bývají s výsledkem
používány v různých kožních chorobích.

V krátké době dorazili jsme přesně o 5, ho
dině odpoledne do poslední stanice Deseuzana,
jež jest proslulé svými obilními trby, nevykazujíc
kromě své starobylé půdy žádné zvláštní zajíma
vosti. Problédnete snadno v několika minutách
celé městečko a ježto k večernímu vlaku do Ve
rony zbývá nám několik hodin, můžete zcela po
hodlně usednouti na taras některého přímořního
resteurantu a přeblížeti velebné jezero gardské,
jež vám tolik vděčných požitků poskytlo.

Každá cesta však i sebe zajímavější unaví
cestovatele, trvá-li příliš dlouho. Tím více platí to
o popisu cestovním. Proto končím s popisem ra
kouských jezer v západní Části naší říše a přeji
svým trpělivým čtenářům, aby se mohli vydati
jednou na kontrolní cestu a přesvědčiti aeočitě,
že okutečnost nebyla daleko vystižena mou Ce
stovní črtou. ARA



mání pokladního denníku s sápisok bývalých jed
De. Boyl pos vá, Be cvičná kola var
nebyla ařísena pro nedostatek huotoých pro

; Po těchto vysvětlivkách byl sáplsník schválen.
Na topodánajednatelskéspráva,s níš některéúdaje
uvádime: | Jednatelská správasa rok 1900—1901.
Nově zvolený výbor ustavil se hnedle v den svého
zvolení následovně: Předsedou zvolen Th. Dr. kamov
ník Jan Soukup, místopředsedou bak, víkář Václav
Uhlíř, jenž bade zároveň pokladníkem, jednatelem
Th. Dr. Frantidek Reyl, Do odborů svolení byli: a)
do řešalckého a agitačního pi. tit. vdpp. Dr. Domabyl,

sekretář „děkan Hejsler, Dr. Kašpar, kate
cheta Dvořák, Dr. Reyl, farář Seidl, Dr. Hejči, ka
techeta Hornov, b) do správního a foančního pl. tit.
vdpp. Dr. Mrštík, děkan Hajsler, ředitel Hrabý, děkan
Hanousek, vikář Uhlíř, c) do redakčního pl. t. vdpp
Dr. Mrštík, Dr. Domabyl, děkan Hanozsek Dr. Beyl,
Dr. Hejči. Revisory účtů drožstva: pl. t. pp. Dr.
Mrštík, děkan Hajsler. Revisory účtů tiskárny: pl. t.
pp. Dr. Mrštík, děkan Hajzler, vikář Ublíř. Výbor
měl 8 řádných schůzí, jednotlivé odbory měly častější
sobůze dle potřeb časových. Uplynulý aprávní rok
vyrovnává se svou činností letům předchozím. Spol
kový dům „Adalbertinum“ vyžadoval sice opět bedlivé
péče zvláště po stránce finanční, ale přece péče tato
nebyla tak intensivní jako v době stavební katastrofy.
Od provedené rekonstrukce během dvonletí neukázala
00 dosad nikde anl ta nejmenší známka, která by
věstila sorou pohromu doma. Lze tedy v technickém
obledu oddávati se nejlepší naději. Finanční fond
však vyžaduje stálé štědré dobročinnosti p. t. dlecés
„níbo duchovenstva, protože dosad nepolepšil se výnos
domu tou měrou, aby mohl vlastní sílou prosperovatí.
Dobročinnost tato však má v přítomné době zdravý
motiv, protože jest zcela zabezpečeno, že věnorané
dary nepřijdou jednou ve prospěch cizího majitele a
protože jest zřejmo, že dům hledí dostáti svědomitě
svému původnímu určení. Jeť ohviskem katolické lite
rární a kulturní práce, jeť pracovním pomníkem ná
boženuké a vlastenecké | urědomělosti duchovenstva
dierésního na rosbraní dvou století, Kéš neochabuje
zájem v kleru o toto kultarní diecésní ohnisko a kóž
nikdo nevylačnjetoboto katolického bojovníkaze svó

dobročinnosti, když k novému roku přichází s mož
noa prosebníka a febře o milodar pro existenci!
Spolkový dům poskytl přístřeší politické i kultarol
činnosti dražstevní. Jeť ovšem v plénkéch dosud po
tichá činnost českých katolíků, ale na této skrovné
roli vyoralo družstvo naše širokou brázda při jarních
volbách do říšské rady, V kralovéhradecké dleoési
za účioné pomoci diužetva a družstevního orgánu
„Obnovy“ vystonpili 4 katoličtí kandidáti při volbách
do řilaké rady, kdežto v ostatních 3 diecésích kan
didovali pouze 3 kandidáti, Nedobyli jeme žádného
mandátu, ale četné voličský echůse mobilísovaly naše
voličatvo a šířilo naší myllénku + katolickém lidu.
Při dosarádní politické nenvědomělosti kotolických
voličů a při skrovných volebních prostředcích můžemo
býti. se získanými hlasy uspokojení, protoše budí na
ději, še opětoranými pohrusy docílíme přece úspěchu.
Bes předchosího oriku a přípravné práce nelze don
tati v obrat poměrů. Politika naše nemůfe dosud vy
kázati so nějským zřejmým úspěchem, poněvač není

(dostatek péstováne drobná práce v jednotlivých okre=
sích. Abytéto vadě bylo odpomoženo hodlá politické
družstvo seklédati politické kluby pro každé bejtman
ství. Vzorné stanovy a zřísovací náklad opatří družstvo,
sáleží tedy na duchovenatvu aby uznalo natnost spolků,
ješ mobou v menším okrsku buditi a ovědomovati
mnohem lépe lid, nešli to jest možno zemské aneb
dlecásní organisací. Není sni nejvyšším cílem naším
poslanecký mandat, ale nevybnutelno jest pro nás,
aby s námi bylo počítáno jako a činitelem vážným a
vlivoplným. A toho Ise dosíci jen účastí na politickém
šivotě, jenž v ústavním našem etátě rozboduje nejenom
o Lmotném ale i duchovním blahu občana. Věnojeme
tedy politice větší péči! Vadělávací a agitační činnost
rozvinalo družstvo letos toa měrou, že se mu nemůže
av! jediná korporace katolická v zemích korany české
vyrovnati, Během roka -pořádalo družstvo celkem 70
lidových scbůzí na různých místech dlecáse. Řečnili:
Jeho Biskupská Milost v Chrasti (2), v Hradci Král.
(1), dp. katecheta Drořák v Kostelci nad Orlicí (2),
v Ličně (1), vdp. Dr. Domabyl v Chocni, v Častolo
vlelcb, vsdp. Dr. Soukop v Chrasti (1), redaktor Kra
tochvíl v Chrasti (1), vdp. Dr. Reyi ve Všeradicích,
v Potštýné, v Nové Pace, v Černilově, v Sopotnici,
v Kostelci nad Orl., v Hradci Králové, na Slozakém
Předměstí, v Blešně a Krňovicích (10), vdp. farář
Seidl v Cernilově (9), dp. katecheta Černý v Par
dabicích, v Černilově, (2) v Kostelci, v Bukovině,
v Třebechovicích(6), vldp. Dr. Kašparv Bydžově (1).
vdp. Kunte v Ličně, v Libranticich, v Častoloricích

o vdp. Hornof v Pečkách (1), redaktor Vobejdaseč (2), Hradec Králové, VelkáSkrovnice, Často=
lovice, Lejšovka, Sopotnice, Divec, Lično, Kostelec
n. 0. (2), Hlinsko, Pardablce (8), Horní Jelenf,
Laže, Dohaličky, Koroaber, Červené Pečky, Dolní
Dobrouč, Obradim, Vamberk, Jilemnice, Klášterec,
Pastviny, Češtice, Ohraet, Police nad M., Nový Byd=
for, Přelouč, Bolehošť, Hronov, Bělé, Kněšice, Čáslav,
Slez. Předměstí (37), Uvádímejenom přednášky a schůze,
které byly za podpory dražstva aneb členy řečnického
odboru pořádány. A jako politická a agitační činnost
živým olovem bylá ase sdarem pěstována, tak a De
menším gdarem rozvíjena byle činnost tiakem. Obnova,
orgán družstva, těší se pro programový svůj postap
souhlasu a přátel a pozornosti a nepřátel. Za svó
sedmileté působení vynutila si ve veřejnosti české
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respekt.Daesmámestálý okruhčlenářetvaa počet
odběrateli uvláště pro cenné úvodníky stále stoupá.
Potřebujeme jenom čilé dopisovatele, kteří krátkými
a věcnými aprárami by list obobavorali. „Časové
Úvahy“ rozšířily svým pátým ročníkom téměř 200.000
dobrých brožer po všech zemích královatví českého.
Obu tyto podniky nepřinášejí sice žádný hmotuý zisk,
ale stojí již na vlastních nohách a odměňají svým
morálním úspěchem bývalé hmotné naše oběti. Nový
bojovník pro věc kstoliokou, dleoéaní kalendář „Štít“
vykonal letos prvou svou pouť po diecésl. Pouť tato
dopadla ještě dosti šťastně ve bmotném ohledu. Ale
ohlas by dopadností ve prospěch naších slabých A
nancí mnobem lépe, kdyby každý člen družetva byl
sl toho vědom, že šířením družstevního kalendáře
podporoje též prospěch družstva. Ale toto uvědomění
všdy u svých členů neshledáváme, Někteří rozšíří
mnoho tuctů všelíjakých kalendářů, ale obsahem i
formou vybraný domácí kalendář zůstává nepovšimnut
snad proto, že žádný pokrok ve své rlast! nebývá
vážen. Doufáme v nápravu této vady. Literární udá
lost prvého řádu bylo souborné vydání nábolenských
úvodníků „Obnovy“ ve zvláštním díle s násvem „Duch
katolické obnovy.“ Dílo uvitáno bylo na mnohých
tlstech u nadšením, jak o tom arědčí pochvalné kri
tiky a písemné doklady. Jsme toho náhleda, že by
nemělo dílo toto scházeti vůbec v žádné knihovně
farní a lidové, Proto jeme pořídili větší náklad, aby
i po ukončení bylo lze dílo si opatřiti. Družstvo
koncem správního roku může výkazem asrchu vylíčené
čiunosti hleděti klidně vatříc posudku veřejností. Pra
cujeme tiše, ale pracujeme atále a vytrvale. Ovšem
přáli bychom sj, aby zvláště mladší generace ducho
vevská projevovala o drožstevní podniky větší zájem,
nešli ce dálo dosud. Během dvou let odstraněny byly
snad více nežli s důstatek všecky pochybnosti o sdaru
družstva, vyslovované namnoze s neznalosti, proto
pracujeme všichni na programu dražstva v tom vě
dcmí, že budajeme sobě i lídu svému řtastnon ba
doucnost. — Jednatelská zpráva vyslechnata byla
s uspokojivým zájmem a došla schválení. Účetní správa
nemobl pokladník vsdp. vikář Uhlíř pro urychlenou
dobu valné bromady připraviti k tisku, proto ze omezil
na stručném rozkladu financí spolkových, dokázav, že
při svědomitém plnění opeaných závazků pp. členy
Jvou poměry Auanění zcela nepokojivy. Učetníspráva
k tleku připravená bade srevidované a bude rozeslána
každéma člena ne podsím. Po účetní zprávě pojal
jednatel jménem výbora návrh ne pořádání socislního
karsu v Hradci Králové ve dnech 28. a 29. září
společně s ústředním dionésním urazem katolických
epolků. Návrh byl přijat a porokováno o programu.
Principlelně byl schválen jednatelem navržený postup.
V »obotu na den sv. Václava bude odpoledně v D hb.
kure sahájen a bude podán přehled o nynější situaci
katolické socislní práce v Čechách. Po té poskytnuta
bude přítomným delegatům příležitost ku projevům a
k debstě, Schůze nkončena bude přednáškou „O po
měru našem k jiným stranám.“ Večer bude přátelská
schůze + tovaryšské jednotě, Druhý den v neděli
bude rán> v katbedrále mše sv. pro účastníky kursu,
načež budou odpoledne dvě přednášky o zásadách
politiky křesťansko eocialní a o ženské otázce. Odpo
ledne ve 3 hodiay bude pojednáno o významu spolků
vzdělávacích, o spolcích odborových a výrobních a
akončena bade schůze závěrečnou úvahou o našem
úkola, Sjezd nebude manifostačním, nýbrž pracovním,
proto jest žádoucno, aby ke karsu byli vyslání dele
ati uvědomělí. Po skončené debatě bylo přilročeno
k volbám a zvoleni byli do výboru tito pánové: Dr.
Jan Soakup, č. kanovník, Václav Ublíf, bisk. vikář,
Ant. Dvořák, děkan v Nebovidech, Alois Drořák, ke
techets v Kostelci nad Orl., Ford. Hanousok, děkan
v Třebechovicích, Dr. Jan Hejči, splritual b. semináře,
Dr. Jos. Kašpar, gymn. katochota v Novém Bydžově,
Th. Dr. Jos. Novotný, b. ceremonář, Dr. Fr. Reyl,
řiditel b. Boromea, Jan Seidl, farář v Černilově. Za
pábradníky byli avoleni pánové: Dr. Ford. Beneš,
prof. thoologie, Dr. Gustav Domabyl, prof. theologie,
Frant. Hajslor, děkan v Přelouči, Jan Černý, kate
cheta v Hradcí Král. Při volných návrzích zvolen byl
zasloužilý literát český a jubilující knés, vedp. Boha
mil Baki, pap. prelat a hiakapský vikář v Hořicích
Jednoblasně čestným členem drušstra. Unneseno též,
vyslati delegata do Kroměříže na ajezd katolický.
Družstvo bude zastapovati pan děkan Henousek. Po
některých ještě návrzích valná hromada byla ukon
čena. Zdař Bůh!

Politický klub křesťansko-domo
khratdoký pro bojtmanství Kralobradecké konal
aroji schůzí v neděli, dne 28. m. m. ne Slezském Před
městí. Po zahájení schůze ujalse slova jednatel klubu,
p. Vobejda Prurečský, redaktor „Obnovy“ a promluvil
o politické situaci. Probral nejdůlešitější otázky, které
se na politickém jevišti v poslední době objovily a
vysvětlil, jak si máme počínat a co v první řadě sale
dovat, aby apolečný náš cíl byl dosažen. Schůze skon
čana byla přáním, aby členové klubu ve větším počtu

do schůzí se dostavovali, zvláště aby mepoňčlenové
výboru přítomní byli.

Z Hořle. Dne 138.července slavil vedp.
Mons. Bohumil Hakl, papažský prelát, protonotář,
bisk. okresní vikář a prvoděkan Hořický v městě
Hořicích své kněžské druhotiny. Slavnost měla průběh
grláště důstojný a povanášející. Živé účastenství
svědčilo o neobmezené úctě a lásce, jíš těší se vyni
kající, všestranným působením nejchvalněji známý
hodnostář. Ku radosti oslavence, jejš Sv. Otec vzne
šenou důstojnosti apošt. protonotáře, město pak udě
lením čestného měšťanství byli poctili, dostavil se ku
alatému jeho -jubileu valný počet avětekých i du
chovních hodnostářův. Uvádímě pouze bratra jubi

lantova Jana Hakla, velkoobchodníkaa dršitele velko
statku Stadeneckého, c. k. místodršitelského radu a
okr. hejtmana Steinfelda s Hradce Králové, zástupce
patronátu ©. k. vrchního lesního radu Schindlera
s Vídně, veškeré c. k. úřady Hořické, o. k. okr. škol,
inspektora Jana Donovského, okresní a městskénastu=
pitelstvo, řiditeletva o. k. odb. školy i škol měšťan
skýcha obecních,zástupcec. a k.vojska; vyjmenovati
četné jiné vynikající osobnosti nepřipouští obmezenost
místa. Ku tvýšení slavnostního dojmu ráčil ve své
blahosklonnosti nejplatnějí přispěti milovaný nejdů
stojnější náš vrchní pastýř Elv. Jan Nep. — Jeho B.
Milosti vyjeli vsiříc bratr p. jubilanta se zástupcem
patronátu, vládní rada VilémDostoupil s náměstkem
okr. zástupitelstva Fr. Pourem a městský rada Alois
Valenta s Jos. Wimrem členem okr. výboru. Krátce
po 9. hodině osnamoval hlahol zvonů nepřehlednému
zástupu, který a místními divnostenskými spolky a
četnými bíle oděnými drušičkami seřaděn stál před
děkanstvím, toužebně očekávaný příjezd J. B. M.
který doprovázen vedp. kanovníkem Dr.Janem Sou
kupem a ceremonářem vldp. Dr. Josefem Novotným
uvítén byl zasloužilým purkmistrem MUDr. p. Al.
Tomsou, jeně vřelými slovy projevi) radost města nad
příchodem milovaného biskupa 6 prosbou, aby potěšil
se a lidem věrně Mu oddaným a slova Jeho apoštoleká
aby působila blahodárně. Před započetím obřadův
přednášelo přítomné duchovenstvo vadp. jubilantovi
svoje blahopřání: jménem bisk, vikariátu Kralovádvor
ského vldp. Jos. Horan,děkan a bisk. vikář, jménem
vikariátu Jičínskéhovldp. J. Sehnal, biuk, vikářa děkan
Bělohradský a jméněm vikar, Královéhradeckého vldp.
Josef Hulata, děkan Všestarský, Jménem bývalých
vděčných šákův oslavence na gymnasiu Královéhra
deckém proslovili blahopřání vidp. František Kerner,
bisk. konsistorní rada, P. Jan Zima, benediktin Emauz
ský a p.J. Rami, duch. správce z Prahy, odevzdavše
darem krásnou infali a zlatý náprení kříž s nápisem:
O4 bývalých vděčných šákův svéma katechetovi. Se
kretář vikariatu Hořického vldp. Václav Kalaš, děkan
v Hněvčevsí blahopřál jménem nejd. bisk. konsistoře
a doručil oslavenci dekret skuteč. konsist. rady, po
sléze promlavil delší blahepřejnou feč za shromážděné
duchovenstvo vikariátní s prosbou, aby p. jubilant
přijati ráčil na důkaz lásky a vděčnosti kněšstva
stříbrný kalich a uměle provedenou adressu, v níž ne
lézala se krásná báseň od téhož p. sekretáře. Z dě
kanství ubíral se průvod, maje ve středu svém jubi
lenta, za zpěvu planě„Tisfokrát pozdravojeme Tebe“
do krásného, nádherně obnoveného chrámu, jehož roz
sáhlé prostory záhy až do posledního místa se lidem
naplnily. Nastalo všeobecné překvapení, když nejdů
etojnější vrchní pastýř na kazatelnu vystoupil, Slav
nostní řeč, jiš promluvil byla skvostná a velice pří
padná.Nojdůstojnější kazatel vzpomenuv letošního vše
obecného jubilea, přešel na zlaté jubileum oslavence
a vylíčiv krátce divot i působení jeho, spůsobem je
dině sobě vlastním velice důmyslně, poutavě a jímavě
mluvil o ar. úřada kněze jako obětníka, učitele a
vůdce lidu křesťanského. Veleknězem naším, pravil
slovutný řečník, jest Ježíš Kristas. Jakých obětí bylo
ma přinésti, aby stal se voloknězem naším! Hlásá
nám je hora Olivetská, cesta křížová, utrpení, muky

největší, nespravedlivý soud, nkratná smrt. Tak Bknězi až dosud, přináší av. kněžství velkých obětí
I on má svou hora Olivetskou, bývá zrazen, hanoben,
smykán, nespravedlivě souzen, trpí, mnohdy i krev
svou cedí. Avšak má potěchu jakou měl i Ježíš Kri
atas. Vidí přece kolem sebe duše dobré, soucitné, duše
milující, kněz jest záchrancem, učitelem. Bouřiavědomí,
vinou stíženého neutiší avět, útěchu če Bůh jenom
skýtá, hrůzy smrti zaplašuje jedině rozhřešení kněžské.
Kolik synů zblondilých, kolik dcer zapomenntých vrá
tilo slovo kněze zase jejích rodičům, kolik rodičů při
vedlo ku posnání, ku polepšení. Kněz hlásá sprava
dlnost a poslušnost k zákonům Božským i lidským,
oD jest ochrancem pokoje a pořádku. — Kněz vede lid
láskou, láskou vládne. Jsou synové a dcery, jenž zapo
mínají na 4. přikázání Boží. [ křesťan může zapome
nouti, že kněz jest otcem, matkou jeho a děje se tak
bohažel nezřídka; ale přecnajdou ae dale. které plní
ku kuěsí 4, přikázaní Boží. Úmře-lidobrý duchovní
postýř, lid naříká, pláče,slzami skrápí hrondy sypající
se na rakev jeho. Láskajest vládou, panoráním kněze.
Kdo by chtěl takového panování zazlívati, musel by
důsledně odsouditi i vládu otce, matky v rodině. —
Výmlnvná slova uchracovala a dostoupila vrchole,
když prosil: Drahý lide můj, nenásleduj těch, kteří tě
od Ježíše Krista udtrbují. Měj důvěra ku knězi. On tě

jen k dobrámu vede, ku pravému štěstí tvómu. Pamarnčím bys bez náboženství byl. Kdo vlivu pošíváš, hl
vždy a všude, aby náboženství, kleré jediné šťastným
činí národ, přicházelo k platnosti. Vímť,že drahý náš
lid nikdy nebude úplně bezbožným, lidčeský, lid slovan
ský, který má srdcešlechetné. Ka konci vyzněla úchvatná

řeč v blahopřání p. kon neobyčejně tklivě, šenejen kněžstvu avšak i laikům oči so zalévaly slza
mi, Následovala měe ov. již svučným hlasem zpíval
vadp. jabilant. Místní jednota Cyrillská řízením na
rlovo vzatého řiditele kůra p. Čeňka Pilaře přednesla
s precisností a aflou některé ekladby, již v minulém
č. „Obnovy“uveřejněné. Po slavnosti eírkovní odebral se
J. B.M. a účastníky do děkanství, kdež pronesl první
zdravici Jeho Svatosti a nejjasnějšímu zeměpánu.
Purkmistr města připil p. jubilantovi a tento zdaru
a roskvěta města. Pozdravných telegramů došlo ne
méně než 10, zejména od Jeho Excellenci, hraběte
Jana z Harrachů, JUDr. Fr. Lad. svobodného pána
Riegra, svob. pána z Gagern, opata benediktinů Čtvr
tečky, probošta vyšehradského Leuze, gen. vikáře Dr.
Al.Frýdka, kanovníků: Kuldy, Buriana, Kuchynky,
Kořána, Skočdopole a Rodlera, Dr. Srba, purkmistra
pražského, vrch. štáb. lékaře J. Kersla, Dr. J. Vrchli

okého,prof. Dr. Jos. Dardíka,prof. Dr. Čeňka Strouhala,Th. Dr. Ferdinanda Boneše, Th.Dr. Gast. Domabyla,
dr. Kordáče, dr. Josefa Nováka, dr. Taftla, prof. Fier
lingra, cíe. rady Schwarze, mag. rady Tvrdého, Jos.
Svobody voj. komisaře,ústavu ctih. sester vSlatiňanech,
děkanů Falty, Krátkého, Letošníka atd. Nemenší
byl počet blahopřejných přípisův 8 mnohými vzácnými

oennými dary, jako od barona Gagerna, od vrchníholesního rady Schindlera, od vládního rady Dokoupila,
prof. Weingeltla, od firmy Miller v Teplicích, která



saslele prochrám drahocenný koberec, od archeolog.
musejního spolku, od dp. Ramla, od ctih. šedých 00
star, od fotografa Bičiště a maoha jiných. jeme
vedp. jubilantu oby na krásnou olevnoot pohlídejjsko
na odměnu záslužné činnosti své. — Bůh dobrotivý

žej, dby večer divota jeho dlouho trval ozářen
- em klidu, štěstí a zdravína mnoho a mnoho
ještě let Pánu Bohu ke cti a slávě, ovečkém ku spáse
s nám všem ku potéše.

MSvodené studemtstvo. Hradecký spolek
akademiků „Dobroslav“ pořádá 4. srpna studenteký
den. Jakým duchem ae slavnost tato ponese, vysvítá
s divadelního představení, které bylo ku slavnosti
sroleno. Bode se bráti „Elektra,“ tendenčně saber
vevý kus proti katolickým feholím. Dilo toto nemá
žádné ceny, protože jest to jarmaroční snůška bose
všech aměleckých pravidel sepsaná, ale rosplameňuje
vášně ohátry, juk o tom avěděf nyuější protinábo
šenské bouře ve Španělsko. My ea ovšem + Hradce

nebojíme pouličních kravalů jit z toho důvoda, pro
toše protektorem elavnosti jest zdejší městský fysik
Dr. Klamper, mož svou nestrannosti všeobecně známý,
jenš asi s nedopatření pro nával svých služebních
povinností propustil tato štváčekou bru na jeviště.
Dostsla so tedy hra tato na jeviště z nevědomostí as
pánů akademiků, kteří zrovna z téhož důvodu v březnu
oslavovali Němce Smetanu. Majíť naši mladí pánová
trochu amůly se svými podniky a to proto, že sí vědy
vezmou za rádce lidi, kteří sami dobré rady potře
bojí. Ostatně této vadě Iso odpomoci. V rokovací
achůsi bude se jednati o místních úkolech akademiků
a tu dovolnjeme sl skromně upozorniti, de prvním
úkolem hradeckého akademika jest, míti vlastní pře
arědčení a nesloužiti za plechový néstroj místních
nal, kterým teprv v popředí stojící cifry dodárají
význam. Mledémo muži nesluší cizí chomout, prsto,
pánové, postavte se na vlastní nohy A pak uznáte,
že jest „Elektra“ novhodným kusem pro vaši slavnoat,
jako by byla nevhodnou pro vás nejnovější smutná
veselobra „Polda Hilsnerů v práci,“ protoše by po
lovička členstva vašeho spolku musila zůstati k vůli
svým rodičům doma. Abyste se přesvědčili, že jest
to bezcharakterností dělati sl na divadle posměch
s instituce vlastního náboženství, dejte na program
budoucí slavnosti něco o Hilsnerovl a pek hledejte
v Hradci slušného člověke, který by převzal protek=
torát vaši elavnosti a kollegy mosaického vyznání,
kteří by a vámi hrali. Zkouška tuto vám vřele odpo
ročojeme, protože nejsme nikterak nepřátely vašich
snah a upřímně to 6 vámi smýšlíme.

Pemslenát císaře Františka Josefa naproti
školám v Hradci Králové postavený,bude dne 18. t.
m. elavnostně vysvěcen. Svěcení vykoná sám J. M.
adp. biskup Edv. J. N. Brynych. —. Jest to pěkné,
moderní budova, kteró ci sejísté kašdý cizinec povšl
mne. Mohutný pozlacený kříž na nejvyšším místě bu
dovy vztýčený malebně se vyjímá, zvláště kdyš slunce

a zář červánků se po obloze rozleje.

Uprázdněné uadace. Přistudentskémna
dání, které založeno bylo měst. zastupitelstrem král.
věnn. města Hradce Králové na počest prrního rektora
deské university Karlo Ferdinandské a rodáka Králo
véhradeckého Václara Vladivoje Torake, obsadí se místo
a ročním pošítkem v obnose 210 K od 1. října 1900
počínaje. Na nadání toto v první řadě mají nárok
rodáci, ve drahé řadě pak příslušníci Královéhradečtí,
kteří na světských fakultách české university v Praze

. dobrým prospěchem studují. Pošitek nadání trvá,tento dobrý prospěch předpokládaje, po dobu stadií
universitních a vyplácen bude vědy 1. října předem
důchodenským úřadem města Hradce Králové. Žada
telé podejteš žádosti svoje, doložené listem křestním
nebo dokladem o příslažnosti, vysvědčením o majetka
a vysvědčeními o dobrém prospěchu ve studiích uni
versitních do 50. září 1901 úřadu porkmistrovskému
v Hradci Králové.

Jem prakticky! V Grand hoteluv Hradci
Králové jest vyložena „Osvěta lidu“ na téměe rámu,
na kterém jest humoristický list „Švanda Dadák“,

snad proto, nl ji přec někdo přečetl. Jest známo,te „Švanda Dadák“ jest dosti čten — s protomusí také

napomáhati „Osvětě lidu“ — aby ji vůbec někdo vzalo rakon.

Oprava „Úasu.“ Předněkolikaday přineslhelvetský článek, v němě tvrdil, še vydala kralo
véhradecká konsistoř tajný výnos duchovnstvu, ab

dpehovalo učiteletvo. Zpráva Se pyle vymýllena, javědčí oprava, uveřejněná v u čís. 268; "Není
tavda, jak se © Čase č. 102 v článku „Královéhra
ecká konsistoř jindy a nyní“ tvrdí, že nynější bis

kupská konsistoř králohradecká vydala nějaké moni
tura secretum, ale pravda je, že se zde o nějakém
tajném napomenutí o poměru duchovenstva k učitel=
stva vůbec neví. Není tudíš pravda, še by existoval
nějaký zvláštně ssjímavý odstavec, kterým by se
kněsí nařisovalo, aby bedlivě, alo nenápadně pošoro
val privátní život učitele, jak plní rituelní předpisy,
co čte a jakého je přesvědčení politického, a není
tudíš ani to pravda, co se v Čase z této nepravdivé

přeemisne o nemožnosti dobrého poměru učitela kenězí a „o duchu, v jakém vedeno jest kněšatro v
diecésí Brynychově“ vyvozuje, sle pravda jest, še při
kašdé příležitosti se duchovenstva klade na ardos,
aby dobrou shodu s učitelstvem zachovalo. Biskupské
Konsistorinm v Hradci Kráhové, 47. července 1901.
František Hampl, koneistorní rada a kancléř. Antonín
Pogarth, koneistorní rada.“ Oprava tuto doprorodil

Čas místo kajícího usnání své prolhanosti tvrzením,
že i bes tajných výnosů šije prý kněžstvo s učitel
telstvem na štíra. Jest to ovšem opět paušálníle
která dnes jiš u Času nepřekvapuje. Prolhaností stal
00 Čas jiš pověstným!

Slovanské barvy. Jako slovanskédekorace

jisté bradecké kanceláře slouší červené, modré a bíléáhve od sodorky. Tato dekorace byla také vystavena
v okně v den oslavy Husovy. Kdosi = prochásejícího

becenstva tehdy prohodil: „T ivojme, k

beenje také Hasdobrým.Ačpodpo germanvoe |"

Něm. Bredské Graduale. Návěstíoknize
Trčkovské,obsahující latinský kancionál, číli jak se na

sledním listě nazývá Gradaale— psáno od P. Mělnické
o, skončeno r. 1606 dne 17.února. Otéknize jde po

věst, še ji dal městu Brodu Německému tehdejší pán
tohoto města (Borian) Trčka s Lípy na Lipnici, tek
bohatý, še prý nevěděl kolik dvorů má, pročež
rušil, aby s kašdého dvora odvedlo se jemu jedno
tele, s jicha kůží dal udělati pergament a s těch per

amentovych Jistů zhotoviti tato knihu. Listů napo
ftáno roku 1688 300. Chována byla ta kniha v dě

konském kostele Nanebevzetí Panny Marie aš do r.
1871 — pak se chovala v obecním úřadě vo svláštním
polpitě, nyní od r. 1900 se chová v městském pro
satimním museu. Doufáme věsk, še kostelu opět
vrácena bude, jelikož k němu patří, an v inventáři
kostelním se co majetek kostela nalézá, coš tuto kon
statováno budiš. Památná kniba tato vázána jest vo
dřevěných deskách koží potažených, na rozích,
v prostřed i po stranách oadobených kováním moza
sným. Výška listů obnáší 61 ctm., šířka 42 ctm.,
kraje po stranách 4 otm.

Na hospodyňské škole vNěmeckém

Škola zřízena bude pro 94 chovanek jelikož sakou
pena byla budova obecního drora, kteráš po přestavbě
svómu účeli bude odevzdána.

Nahos ké škole ve Stěšerách
bylo v uplynulém školním roce 82 chovanek. Kurs
šití datů, kreslení střihu s p.navštěrovatelo 31 cho
venek. Příjem školy obnášel 21696 K 86h. Vydání
pak 20056 K 68 b. — Nový školní rok počne 10. září
t. r. Za celé zaopatření v internátě platí každá cho
vanka 32 K měsíčně. S potěšením zaznamenáváme, že
škola stěžerská utěšeně skvótá a nabývá všeobecné
obliby. Všichni, kteří se o její zvelebení přičinili, za
sluhují plného uznání.

Recept ma blahobyt národní. Pan
Hobke, pokladník ústředního komitétu Husovu a 1
ním celá garda pravých i nepravých holvetů lamentají
nad fiaskem letošního ohlupování — pardon, prohlubo
vání Hosovy památky v „ A kdo by se také

neslobil. od loňského podsima,tedy po 9 měsíců bub
nováno bylo na národní buben ve prospěch evange
lických klerikalů a zatím Jid český poučil pány, že
není ještě pro piklheabuy zralý. Pouzejediné ven
korské město, Polička sodlo na lep a poslalocelých

5 zl.komitétuna bengál,—divadelníp stavení skončilo deficitem 1269 K. Za tento nezdar neobviňuje se
p. Hubka sám pro svou neznalost českýchpoměrů,
nýbrž viní národ se spátečnictví, jež prý kulhá za
ostatními národy v rolnictví, ve školství, v samosprávě
atd. Vidíš, národe, co se všecko na tobě ukáselo tem
něho, že jsi neposlal více pětek komitétu do Prahy ©
že jsi nepropálil víco bengálu s kalafany 0-6. čer
venci! Proto rolníci, učitelové, obecní starší a jiní
vlastenci čeští, osvětinjte okna, posýlejte peníse ko
mitéta do Prahy a všecko ee vám rázem polepší.
K blahobytu národnímu otvírá se nám snadná cesta
a štěstí pro národ, že mé ještě tolik obětavých mučů,
kteří sa ta jednu pětku předepsnli tak výtečný pro
blahobyt recept.

Kde jest spravedlnost? Na Národním
domě v Trutnově, tedy majetku to českém, nalézala
te česká tebalka se jménem hostinského. Dne 26. m.
m. vešerna roskas policejníka strážníka
byla rosvášněnon německouluzou stržena. Jak dloaho
budou ještě povolené krahy klidně přiblíšet k tak
surovému tapení české národnosti?

Akademická drzost. Dne 30. čerrenos

př do bytu kaplana v T. dva mladí pámové, akaemici s prosbon za příspěvek na jakousi slavnost.

Týá zaměstnán jsa nutnou prací, del mladýmpánůmpříspěvek, aniž sl podrobněji všiml pozvánky, u
mu mladí páni zanechali v náhradu. Teprve později
problíšejeji, shledalkuavémupřekvapení,šepřispělna
agitační, protikat, alavnost akad. spolku „Dobrosiava“
v HradciKr. — pli kterése, sajisté ku povznesení
(I) doského uemění,dává pověstný dramatický pamflet

„Plektra“. Na, tenpápšre pány nevytrhno.Jen toje spodivením: BoLidá kteří chtí katolickou
církov tapit a tapíji, nemají ani tolik
studa, aby. sochodili alespoň ke kato
liokému kaěsi —Sebrati

Také důslednost | Jak snámo,jmenovalo
město Peličía mrinistra dra. Boska svým čestným
měšťkaem. To savdalo opět některým radikálním
listům českým podmět k jimlivým poznámkám, což
svláště apatřajeme v Labských Prondech. Polička
prý tím dala nu jevo, še drží s vládou, atd. Jest
opravdu u nás jiš jakousi nemocí, še kaddý našinec,
sanjmo-li vyšší nějaké stanovisko jest hned zasypán
útoky drubu nejrozmanitějšího. Dokud vyšší po=
stavení nemá, jest třeba nasýván dobrým vlastencem,

avědomitým pracovníkem — ale pak nejednou se kartaobrátí. Jakoby se takový maš přes noc úplně změnil.

ned všecky české strany si přály, abychom mělia v ministerstvu, který by pro naše sájmy mobl
účinněji působiti neš Němeo. V tom emyslu psaly
také všechny časopisy, tedy i Labské Proudy. A kdyš
se to stalo, ta hned se proti ministru — Cechůob
rátily české abraně. Tato nedůslednost stále prová

děná národu českému zajistě ku prozpicho není a
ohnina s komu jenom jliné směje! Kdy konečněpřestanou kevšem všudy jiš ty štvanice politických
darlatánů, ta kocourkorská nafoukanost P horistak
zášť, což jest jako hnisající vřed ns těle národa.

Jem opravy! Kolínské „Labské Proudy“
mají i v době „kyselých okurek“ dostí správ — are

Pejňají ps horempádem samé opravy na základě©19. — Útenářstvoto jistě nesmírně zajímá |!

Begalace Labe. V Jaroměři provádí 
laci Laba od Etrichorytovárny aš kmostu Holoznému

stavitel p. J. Čermák. Vysoké hrás na pravém břehu
sabrání ma věčné časy ne ono savodňování

kého předměstí a stálé poškosování majetku ob
ů tam usedlých. Náklad vypočlsn jest na 13.000

korun, nepočítaje v to vydání sn vykoupení k rogalaci
potřebných pozemků. Podobným upůsobem mají se
upraviti i břehy Úpy,sby netrpělo předměstíjakabaké,
ješ bylo letos zaplaveno jen pětk Ostatně v čase
nejblišším bude se regulovati celý jtok Úpysš k Č.
Skalici.

Karlu Jaromíra Erbomovi basníku
českému, odhalen byl v neděli v Miletíně pomník.
Slavnosti súčastnila se dcera svěčnálého,ohoť ministra
dra. Reska, slč. učitelka Blažena Erbenova a deputace
Prahy pp. dr. Čelakovský,Kesalický a Brož. Slavnostní
řeč, plnou nadšení měl spisovatel Rais s Prahy. V

Pre 9 korum. Frant.Bartůněk,rolníkzJe
níkova u Hlinska oběsil se těchto dnů — p
dena co chvíle mu trpce vyčítala, še mazel ča
sem zaplatit 9 koran kdyš se soudil se svým POU
sedem Lašťůrkon.

Nebezpečné hra. V Král. Městcizastřelil
10letý chlapec hejného Vojtěcha Černého t1letou dí
venku, Boženu Šemborovu. Hráli ai samotní v svět
nici, při čemž chlapec, chtěje se pochlubiti, že také
umí zacházet se abraní, uchopil otcova pušku a ne
vzdálenost 2 m. na děvčátko vypálil. — Tento případ
zejisté jest novým odstrašujícím příkladem, še nesí
radno děti nechávat omamoté — a zvláště, kde jsou
nebezpečné předměty.

Utemule. Aloisie Bíšková, žena šolesničního
ařízence na trati mezi Skutči a Hlinsko, skočilav s0
bovražedném úmysla do rybníka, nedaleko jejich domku
so nalézejícího. Mrtrola její byla teprve drahý dem
nalezena.

leká smart. Nadějný český učenec

pole covník několike vědeckých listů p.Phil. C.heodor Novák, syn české apisovatelky TerezyNo
vákové podnikl dne 26. m. m. botanickou exkursl
na Krkonoše. Cestou k Chlumci n. C. sastavil se
v Poděbradech, odkud podnikl vycházku do lesa
Huslíku — odkud se všsk jiš nevrátil. Při kou
v Labi atonnl“

Úraz ša Směšee. V nedělidopolednebe
vilo se několik pruských příslušníků na Sněšcezpů
sobem, jským se nejraději ti praví Prošáci baví, totiž,
nedáváním katol. kněšstvu, jizlivými vtipy o katol.
obřadech s. p. Mersi nimi nalézaly ne idámy,
si počínaly příliš drse — a bylo ma nich snát, de
jsou to ženštiny, lehké které jsou vůbec bos studu.
Na zpáteční cestě rozjatené společnost počínala si
jako divá zvěř — a konečnědošlo ku pračce, jejiš vý
sledek byl, če jakýsi Frant. Hoffman ai alomil noha,
jeho společník Weber utrpěl několik ram sasasených
okovanou holí — a jedna dívkabyla sraněna v obličeji.

Ze msty. V Hilvátech n Ústí n. O. prodával
minulý týden p. Šembera chléb otrávený otrušíkem
s čehož několik lidí bylo 'sachráceno prudkými bolo
stmi. Z činu je podezřelý dělník p. Sembery, který
"se tím chtěl pánu svému pomestit.

Nález. P a mh Slatiňanya Práčovemne malémnávrší vykopány tři kostry dospělých
lidí. Mimo toho vyhrabánybyly to somě dvě Hlesné
dýky, 30 om. dlouhé, které asi pocházejí ze 17, století.

Z Proseče. V neděli, dne 20, m. m, přišel
k nám také redaktor „Osvěty lida“ — zdejší hel
vety poučil o Hasovi. Netřeba anipodotýkati, de byl

sem posván jenom belvoty a zvláště akovými, kterýmnejvíce leží katolíci „v daludku.“ dobrodi
nečkové! Pod rouškou národnosti a osvěty propagují
čile helvetská hesla, kooourkovaké poměrymístat chtí

"rásem zastříti rouškou moderny — ovšem takové,
která by svůj původ vzala z těch, tak zvaných „tvr
dých“. A k tomu měl i člověk, kterému jiš
dávno jest náboženství vůbecvěcí vedlejší, red. Hajn.
Revolverový novinář, e nímě každá vášná novinářská
diskuse pro samé jeho klukorské výpady a osobní
útoky te jeví marnou — přišel lovit o Husovi, s
jehož celého učení sám ani abla nesachovává, přišel

učovat helvoty — kteří svými zásadami aní s da
eka se nemohou Husovi rornatí, Z katolíků se schůze

súčastnily jen asi 3 osoby a to jen se zvědavosti. Měl

kedT p. Hajnkolem sebe „své věrné“. Tresť jeho nášky, jakod i oslou řadu nesmyslů, kterými sezabýval
přineseme někdy jindy. — Po přednášce prochásel te

p. Hajn s helveta (mi pohlavárny po náměstí — s ta,aby zdejším katolíkům dal svou „lásku“ za jevo,
tak, aby to procházející se katolické obecenstvo
slyšelo, prohodil: „Moui evangelíky jest více vidět
všude pokrok a vzdělání — med u Latolfků“, Tento
výrok ovšem naše helvetské pohlaváry náramně po
těšil a toúvláště: kdyšjiná jto taková uneusnazá
„veličina“ řekla. Ne podobšé výroky omí přec nejsou
uvyklía protp, ať jiš přednáškadopadla oliv,
jen kdyš je p. Hajn pochválil, jiš to stečí. Inu,není
nad hlou—či vlastně —skromnost! Proslýchalo 20, že

po přednášce bude muzika. le snad = teho sešlo.letý bhelvetchtěl mermomocí trompetu. Poridal, de
troubit“ umí dobře,na to je prý jiš zvyhlým. Ostatně,

dalo a očekávati,še by se mezi ními nalesloJetrampstrů víc. Po odchodu pana Hajna bavili sen:
s jeho otitelů v hostinci — a tu, přišly na řada —
praobyčejné babaké — klepy. Ovšem, na takocé samý
ulené povídačky, ku kterým snad sámp. Hajm dal
podmět odpovídati bylo by ubytečno,To byl asi oslý
účinek přednášky p. Hajna!

Z Vejvamovie. Dne 28. červencekonala 29
u nás slavnost primiční. Vip. Josef Bmíšek, rodák
zdejší, obětoval v ten den poprvéoběť měe sv. sa n
sistence dachovenstva a bohoslovců. Vldp. Boh. Be

ránek, místní dachovní správce, promluvil před tímk p. primiciantovi v jeho rodném domě a kdyš vp.
novosvěcenco vyžádel si požehsání od. svých rodičů
ubíral se průvod, sestavený z mládeže školní, ze sboru
dobrovolných hasičů, s drušiček, duchovenstva a ostat

ních věřících sa u planě „Tiafokrát pozsdravujemeTebe“ do chrámu Páně.Slavnostní kásaní měl dp. Fr.
Morávek, farář = Klášterce. Při mši ev. přistonpili k

ov. přijímání rodiče a příbuzní p. primicianta. — Přejemevip.novosvěcenei,abyspomocíBošícesdarem
pracoval ma vinici Páně!



Z Hlinska. Zdojší tov. mistr P., jenž se těšil
aš dosud pověstí © svědomí Slověka,
opustil manželku s dvě svédítky e uprchl do Vídně,
vzav asobou všechny peníse své i své manželky ne
hotovosti, kdyš sí dříve ještě byl vydlušíl větší i
menší obnosy od dělníků a takových chuďasů, kterým

těch pár slatýchpracně nastřádaných bylo celým kapitálem. Stopa jeho zmizela ve Vídni, kamě za sebou
vylákal jednu tovární dělníci. Té však, kdyš hlasu
je poslechla s do Vídně přijela, so vůbec sni ne
ukázal. Všechno patrání po něm bylo dosud bez vý
sledno. Má se sa to če prohl do eldoráda podobných
čvingulantů, do Ameriky. — V pondělí odpoledne

snesla se nad zdejší krajinou prudká bouře. Vydatný
déšť, při něms tu a tam proskakovaly kroupy, zavlašil
vypráblou zemi, a vrpražil poněkud mysle těch ho
spodářů zdejších, kteří pozbývali jíž vší naděje, že
jské otavy letos jim vyrostou Kolem Krnoemburku,

ortové s Ranné způsobilo krapobití značnou škoda
na polích. Smutná vyhlídka do budononosti. Bylo-li
v loni málo krmení, bude ho letos ještě méně. A ne

čem ubospodaří rolník nějaký ten krejcar, nepřiňospo“daří-li ho na kousku dobytka? — Laskavou pečí zdej
ších slečen Look. Pantůčkové a M. Vebrové za souhlasu
duchovního správce sebráno bylo 65 sl. na nejvýš jiš
potřebnou opravu sochy av. Jana Nep. na Rráčovské
silnici; smíněným slečnám atůjtoš za Lo zde zaslou

ženédiky.
V Králikách v obsoním vězení oběsil se

těchto dně jistý zloděj, který byl přistižen přikrádeši

Orea. Nepochybně strach před trestem přiměl jej koobovraždě.

Z Hrádkuu Neohamio.(Dtonal.Vobotu, dne 37. července utopil se zde dvouletýchlapec
kostelníka Františka Potráčka. Téhož měla na starosti
12letá jeho sestra. Mezi tím, co otec jmenovaného dí
těte byl ve mlýně, rozpemobla se matka tak, že mu
sila ulehnoutí. Chlapec vyšel ven a v malé chvíli v
nedaleké kalnžiné nalezen byl utonulý. — (Nedělní
práce.) V neděli, dne 28, července pracovalo se v celé
obci, jskož v okolí o přetrž, v jedná obci se mélo i
mlátiti parním strojem. Jiná léta, na úrodu jakož i
na sklizeň třeba horší, hleděli vždy obyvatelé, aby
ee súčastnili služeb Božích, ale tentokráte jiš časně
ráno se všade sekalo obilícož jindy nebylo. (Podobých
správ dostáváme ix Librantic, Třebechovic, Všestar,
Práskačky atd. Pozn. red.) Ale odpoledne se stalo něco,
co každého zarazilo. Bolník František Souček, který
jid časně ráno sekal obilí, svářov totéž, smeknul se
s nohama se dostal pod zadní kolo, které mu obě
soby přejelo; pravá rozdrcaná v pravém slova smyslu
ned kolenem a levá taktéž silně pohrmožděna, Odvesen
rychle k lékafekému ošetřování do Zbořiček. Obyva
telé zůstali ned pobromou tou celí ustrašeni, což za
jisté bade pro né velikou výstrahou, by bndoncněne
dělních abytečných precí se vystříhali, o Čemž vše
obecně hovořeno. :

V Nových Hradech nV.Mýtaxpívalvne
děli v kostele sv. Jakuba býv. první tenorista národního
divadla, p. Burian s paní, kteří sem jako hosté gaví
tali. Zpěv byl opravda krásný, úchvatný a katolíkům
zdejším přichystán tím byl vzácný požitek, kterého
jen ařídka kdyse jim dostane.

Různé zprávy.

Vspomínka, Letos,dne 10.m. m.bylo tomu
právě 85 let co vydáno bylopomátné provolání praským velitelstvím v Praze, kdeopovážili ne vítěsní
Prušáci tvrditi, že přichásí jako — přátelé. Napsali:
„Obyvatelé alavného království českého! | Následkem
války proti našemu přání (?', císařem rakouským ve
dené, přicházíme nikoliv jako nepřátelé a dobyvatelé,
nýbrá s plnou úctou pro vaňe dějinná a národní
práva na vaši vlasteneckou půdo.“

A dále: „Daleko jest od nás vzdálen úmysl,
apravedlivým vašim tašbám po samostatnosti a volném
národním vývoji, odpor činiti,“

A konec prorojání zní: Zvítězí-li naše sprave
dlivá věc (totiž věc Prušáků, pozn. red.), tak nadejde
snad také Čechům a Moravanům zase okamžik, ve
kterémě by jako Maďaři svoje národní tužby mobli
uskutečnit. Nechť pak šťastné hvězda jejich štěstí
navády saloží.“ Pruské vrchní velitelství.

Zvláštní bylo, že v českémúředním listě zá
wěrek problášení zní jínak:

„Nadejde Čechům a Moravanům okamšik, ve
kterémá by svůj badoucí osud rozbodnonti mohli.
Nechť pak šťastnější hvězda tato válka ozáří m jejich
blaho napořád založí.“

Manifest tištěna m přítomností praského vojska
v Chrudimi (5. července).

Bylo jisto, že Prudácl chtěli s našími předáky
vyjednávati, ale s našich nikdo Biemarkovi nesedl na
lep. Na tento vskutku vlastenecký, logální čin českých

ovců nemělo by se nikdy ve Vídni
zapomínat! Jinak se současně chovali politikové
v Úbrácha — ve Vídni, "—

46 let, co zemřel známý publicista český,
vlíček Borovský.

Nový časopis dostal se nám do rukou. Jest
to Jindřichohradecký týdenník „Štítný“. Hnod ale s
prvního čísla Ise soudit, še název ten k obsahu listu
44 oehodí. List vohásí v šivot o brabými útoky proti
„klorikélům“ čímě jest míněn kašdý dobrý katolík
Vůbeo. Bedakoe „Štítného“ patrně ještě noví, 00 jest
katolictví — a 00 jest klerikalismue. Dále nadává
list straně arobodomyslné — a přec zase slibuje pod
porovat streny státoprávní, Celkern neprozražnje dosud
dádnou barvu — ale zdá ae, že to bude lístek alou

žící jen několika přemridným jednotlivcům k jichosobní obraně, v němž webudou pěstovat místní štra
mice — tak jako to čímí „Osvěta lida“.

|- Óeský demmílk založen bude ve Vídni, Vy
jednává wejiš s různými jednotlivci, kteří by ktomu
ohtěji dáti potřebný kapitál.

Ha

Nový seminář postavenbude no v Hradci
—ale v Brně. Moravské místodriitalství oznamuje,
že stavba bude stát asi 600.000 K., ačkoliv dá ze s ji
stotou očekávatí de se alespoň 40.000 aloví. Starý,
plesnivý dominikánský klášter, který až dosud sa 60
minář sloužil, svou sešlostí již naprosto sa obydlí bu
doucích kněží se nehodí.

Přímé daně « Eskonska za rok minulý

nea 301,707000 K —nepřímé pak 777,798.000což dobromady činí 10,701,436.000 korun.
Němel v Polsku, V Polsku jest asi

600.000 Němeů a 8% pet. z nich jsou přistěhovalci
s Pruska. Tito kolonisté němečtí jsou ve velkévětšině
támožní rolníci, řemeslníci, obchodníci atovárníci ;
tak na příklad mají ve svých rakon 18.629 realit
venkovských nebo městských, jichÉ cena převyšaje
400,000.000 rublů. Také celá hranice severozápadní
kol do kola je obtočena řetězem německých kolonií
v pošta asi 6000, Nejlepší půda, nejlepší továrny,
nejvýnosnější řemeslaa obchodyjsou v německých rukou.

Imserce. „Vzal kozel to inserování, nio to
nevynáší,“ tak prohodil onehdy jeden pán v Hrade
ckém Grand hotelu. Poněvadě jeou i jiní, kteří jsou
téhož náhledu uvedeme několik citátů — které jasně
důležitost insertů osvětlají: Žid Rothberger ve
Vídni, který vydá přes 300.000 K. ročně za inserování,
prohlásil: „Co já ei hověl ve Vídni, inserty sa mne

pracovaly po světě. Není nad inserování.“ Milionářumbusch v Paříži napsal: „Inserování jeví daleko
sáhlý účinek, je-li stále, Inseroval jsem dva roky,
a zdálose mi že to nejeví žádných účinků. Skoro
jsem chtěl přestati — a tu teprve jsem počal značnou
měrou na základě ineerátů dělat dobré obchody. Od
těch dob jsem inseroval nepřetržitě, a mohu říci, že
peníze které jsem na to vynaložil dalekosáhlou měrou
2e vyplatily.“ O inserci kalendářní přinesl „Linzer
Volkablatt“ zprávu: „Nerosločným společníkem mnoha
tiafo rodin jest kalendář, Kalendář mnohdy jest
jedinou knihou, která se vůbec v rodinách e největší
zálibou čte. Proto také inserování v něm potká se
a výsledkem nejlepším. Jest to reklama, která po
celý rok trvá a tudíž jest pochopitelno, že se jistě
každému obchodníka vyplatí“ (K tomu ještě podo
týkáme, že i néš kalendář „Štít“ který v září so
vydá na drahou pouť do světa, by ei plnou měrou
zasloužil, aby mu naši obchodníci věnovali pozornost.
Inserty jsou laciné — a zajistě se dobře vyplatí. Ob
jednávky přijímá administrace „Obnovy“.)

Matiční špičky dontníkové zavádído
obchodu podnikavá firma R. Kudla a spol. v Olo
monci. Novotou touto má dostati se Ústřední Matici
nový zdroj příjmů a cizím, hlavně německým firmám,
řádný konkurent.

Památný dům vlavnéhoomělce Míchasle
Angela v Římě, má býti sbořen — aby prý bylo
místo pro pomník Viktors Emanuela. — Tak si tedy
váží Italové drahocenných celému světu památek.

Atentát ma kněze. Dne 27. m. m.sloužil
děkan Lvovský, megr. Haneman mši av. při níš vrhl
se na něho pomatený jakýsi člověk, jménem Bazili
azewski a holí bodcem opatřenou povášlivějej sranil,
tak de děkan celý krví pbrocen klesl k zemi, Útočník
byl satčen.

martí. Nedávno přinovli jeme |správa o ú
mrtí známého divadelního herce, Al. Světelského,
který ještě letos « Trnkovou společností v Hradci
meškal. A nyní zemřela jeho choť, Anna Světelaké,
která rovněž při divadle byla činnou a dostalo ee jí
všade zaslouženého uznání. Zůstaly dvě nedospělé
dítky, která jsou nyní odkázány na milost cizích lidf,
jelikož žádného jmění jim rodiče nezanechali. — Opět
nová illustrace smutných poměrů českého herectva.

Hrabě Jindřich Taffe, synpozemřelém
bývalém ministrpresidentu rakouském, chystá prý se
k politické kariéře, jak některé listy sdělují. Týž jest
majitelem rozsáhlé korrespondence avého otce apa
movníkem a čelnými politiky všech stran 4 nérodů
rakouských. — Nyníjedná o koupi panství Nových
Benátek ze cenu 4,600 000 K.

Havíři na Horním Slezsku vydělali
dle statistických udajů v r. 1900 průměrně 1300
marek, kdešto v r. 1899 jen 1160 marek. Za šichta
připadlo tedy loni průměrně 4-30 mk. Zdá se však,
fe letos i na horním Slezekn práce ubývá. Nedávno
byli tam sgenti s Ruska, kteří havířůhornoslezekých
verbují pro práci havířskou do jišního Ruska. Potfe
bují prý tam 10.000 havířů. Moozí mladí havíři sku
tečné odjíždějí misto do Westfalska do Ruska.

České divky v Hambarku. V Hambarka byl těchto dnů zatčen jakýsi Felix Lanšmas,

který :p nejézal 1 polejnosti asi sedmi dívek —« nímiš „o oval“. Svedené dívky j veam
u Praby a jedna = Pardubic, 7 jou »

(Zasláno.)

anebo něm, Bojana 28. A ne uf ústně,písemně a pomocí te 0 epomněli,
vsdávám tímio dík Kejerdežnější "

Bek. Hali,
p- prael. b. vik. a děkan.

Hořice, dne 30. července 1901.

(Zasláno.)

V posledním čísle „Ratibora“ ze dne 37. čer
Vence uveřejněné „zasláno“ správou měst. jatek,
že nebyl onen konfiskační pokus v mých závodech
proveden k vůli nezspravení poplatku z uzen.
zboží, nýbrž prý ze zdravotní stránky dle jateč
ního řádu $ 34—95, podávám veřejnosti toto na
objasnění:

Veškeré maso z kterého se moje uzen. vý
robky zpracojí, jest poráženo na městských jatkách
a tadít již řádně prohlédonto a za sdravé oznáno
bylo; mímo toho avláště honoruji měst. zvěrolékaře
P. Řeháka sa sdravotní doblídku v mých zárodech

jak veměstětak i vtovárně na Pražském Před
městí, kam má kdykoliv mu libo, jak se 1 stává

stap.
Tnto doblídku vyžádal jsem si sám v zájmu

svého velkého vývozu mých světoznámých, hleda
ných a výtečných uzen. výrobků jež zasílám do
nejpřednějších lázeňských míst a hlavních měst
Rak. Uberska jakož i Německa, Švýcar, Francie
a Anglie.

Není tudíž zapotřebí nové a zvláštní pro
hlídky za kterou snad jest pau správce jatek ve
fejnosti aneb sám sobě zodpověden, dle jatečního
tádu který není ani dosud schválen vyšší jostancí
prováděti, a jeví se úplně zbytečným, což též
dobrým důkazem jest, že po ta léta co svůj závod
ve zdejším městě mám, neměl jsem nikdy žádných
konfliktů se zdravotními úřady.

Že prohlídka ta stala se ne snad s nařízení
městské rady aneb z vlastního popudu správy
jatek, nýbrž ze zdejší pověstné konkurence, jest
mi známo.

Proč neproblížší správa jatek denně všecky
závody ze sdravotních ohledů? — Pak by 8e za
jisté našlo lecos, co tam nepatří a problídka
uzen. zboží vzala by jiný výsledek a obrat.

Abych vyvrátil domněnky.jakobych snad pod
plácel p.měst. zvěrolékaře Řeháka aděluji, že i
před jeho působením a než měst. jatky otevřeny
byly, konal avědomité na moji žádost tuto zdra
votní dohlídku v mých závodech po dlouhou dobu
e. k. okresní zvěrolékař p. Frydrych a že nikdy
pic závadného v mém závodě nalezeno nebylo
jakož i že vzorná čistota jako nikde jinde v mém
závodě panuje; to musejí oba jmenovaní pánové
vždy potvrditi.

Obcházení zákona nesmí se v „zaslánu“
tvrditi, jelikož epráva měst. jatek na prvním místě
se nesmí k takovým výkonům propůjčiti A ode
mě žádáno toho nikdy nebylo.

Tímto jest objasněno ct. obecenstvu „zasláno“
datované ze dne 27. července správou měst. jatek
v Hradci Králové, p. J. Řebákem, měst. zvěrolé
kařem podané.

JAN HUTLA,
první ússká torárna na zboží uzonářské a vývoz Šunekv Hradoi Králové.

Listárna redakce.
Bolehošť. Vaše správa o echůzí v Přepychách

přichází již pozdě. — Že socialisté schůzi rozbíjeli, to
není již nic neobvyklého. Jest to známá jejich me
thoda. Kde nemohou bojovati věcnými důvody —tam
použijí násilí!

Liblice, Miletím, Libež, Potštým, Kánina.
Došlo pozdě.

Praha. Sjezd abiturientů kralohradeckéhogym
nasia z r. 1871, konati se bude dne 3. a 4. srpna.
Sohůze bude v zdejším Grand hotelu.

Vademecum

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná
sestavena je po spůsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bea obtížného hledání poučení bez- |

ečná ve všech pochybnostech kněžského půso- |
ení se naakytujících, se všechoboru vědy theo

el logické. Dodatek podává v authentickém znění
Miregulas Joris Canonici, seřadění bludů Wiklefo

vých, Husových a Latrových, důležitou konsti
gl tuci Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o censurách |
Si církevních s konečně připojenjest celý Syllabus.

Ů Podrobný index u uje hledání v pochyb| nostech.

Biskupská knihti

Oltář
poučná i modlilebníkniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

MB“zasílá se "i
v různých vasbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny. :
Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna,
V"
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JaBÁRTA, „RONVÍŘÍ
zam a me 8 pro katolickékandidátyněhelstní

1 v Hradci Králové,Staré náměstí čís. 73.

Adalbertinum. .
d čuj P. T. dach t
Bo nátním úbeddm

Do konviktu se přijímají žáci na
zdejším paedagogiu studující na celé za

x
x
ux

š
pro malby chrámů a po x

ž 1 opatření.xx
x
x

zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

-Mimo jídelnu, zvláštní studovny, lož
nice a umývárny mají kandidáti k disposiciza jichž správné provedení se račí.

nými rozpočty. K písemným žádostem dlužno přiložiti

Malby podoblzen v barvách ikresle

Oeny co najmírnější. , . . . ra

Plán na malby kostelů vyprnejí ň hudební sál s pianem a harmoniem 1 ji

KNAKRNRNNNRNNNANNNNA křestní list, poslední vysvědčenía výkazmajetkových poměrů žadatelů.
ODOOOOGOOO

ných, dle zaslaných malých podobizen,

požádání ve všech slozích s přiloše- nými hudebními nástroji.

Žádosti podány buďtež nejdéle do 10.

Lomniokých suolařůDDK ODULAŮ
Bistoři.

na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostuproti
o hoteln Merkur.

WW;Jenníkynapožádánífranko.“G

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářstrí v Lomaiel ». P.

OOOOOOOO-OOOOOOOO

Nejtarší výroba jemných srpna prostřednictvím a 8 odporučením
příslušných farních úřadů nejd. bisk. kon

Roční poplatek činí pravidelně 320 K
Případné dotazy na bližší podrobnosti

desertek Karlovarských, zodpovísprávakonviktu.
oplatek a mandlových věnečků

v jakostinedosttžnéa v lepšíchkrazdakoblíbené, Nábytek1 kg. velejemných sucharů . . zl. 120 9

[TEDA Ka (A288 yy1 kg. dobrých obyč. sucha „s —
1té dobrákobyč,mchrů cal 798, VÝDavy pro NEVĚSÍY,

1ke:OR o elovýE m .10 kosů trubiček máslových . zl. —'
10kusůkarlovarskýchoplatekzl.—50 úplná zařízení
50 kost vafle velké . - < « « zl. 1—
60 desertek plněných . . . „zl I— v největším výběru za nejlevnější cenytéž

Levně, ihned, správně —

všechny reklamace, rokursy, poptérky
týkající se

e služeb vojenských ©
vyhotovíc.ak.setník PPP PPP PUY

v ME-Pozor:"Janouškovee,B?„2222422
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky

(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze) saliny dřerné, které pod různýmZ Hamamí
ve své c. k, povolené kanoeláři jen ' Ženy byly, jsoučabánány,jelikotfiraví lidskému

Praha-II., Eliščina třida 1080. coAkodiivéasnányJy

Mavenekobratempošty. Podnik na zužitkování ovo0e
| v Hradci Králové

odporačuje výtečný a vydatný

Byt k pronajmutí (;ocet ovocný vínný,;
v Hradci Králové č. 321. (proti obch.škole) chemickya bakteriologicky skoušený,

kuchyň čtyry pokoje, předsíň,dva záchody.spíže, jemnou slivovici vlastní výroby,

koupelna,sklep,půda, ss 28 zl. a“ ovocná vina jako jablečné, borův
Bližší edělí majitel domu Jam Skála v Hradci : ; ji

VKrálovéč. 146. kové, rybízové, ovocný Cognac,
—— višňovku, jeřabinku atd.

Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, ješ na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.OPM*GP

„AJzole
„PrvníKrálohradecké továrny nábytku a
stavební truhlářství v Hradci Králové“

davkůmvyhovující.

prvnímicenami

vyznamenán.

hoslohuiprovedení
modernějšímpoža

sesaručenímprácenejOknachrámovákaždé-|i Z7krát PP* jichžvydánobudo 1000kusů<
po 200korunách

majiteli avědělcích (au pořteur) k uhrašžení

akciového kapitálu 200.000 korun
možno již nyní upisovati proti Složení zálohy
88 K a zbytek dle ustanovení zařízujícího výboru.

Prospekty, upisovací listiny, výtah ze stanov
obdržeti lze na požádání v Hradci Králové u „Zá
ložního úvěrního ústavo“, u „Městské spořitelny“,
„Záložny“ a mimo to u koncessionáře p.Ladislava
Kbypla, továrníka v Hradci Králové, jehož od
r. 1858 stávající závod spolačnost převzíti mé.

Lhůta do 80. srpna 1901.

chrámových

Uměleckýústarpremalbunasklo.

ZOdbornývelkozávodpromalbu|Ž

on.7

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabisi

Pranůškk JÍPOLÝ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

rám
v domě č. p. 163 na Sv. Jánském náměstí
„na podsíni“ (na schůdkách) tudíž v nejži
vějším místě Hradce Králové, kde jest nyní
největší pasáž celého města, jest od 1. srpna
t. r. k pronajmutí. Bližší sdělí majitel domu.

OxOXOXOXIOXOXOXOX
Slavným patronátním úřadům a SE

velectěnémuduchovenstvu doporučují se ©

k malování chrámů

jakoukoliv technikou přesně dle slohu.

Oprava starých obrasů, jakož i X
malování nových, křídových cest a p.

Oltáře k Bošímu Tělu ma plátně ©
i na dřevě malují v každém slohu.

ex

oxex

„ze

X
Plány a rozpočtyzdarma. ©

Závod pro umělé a dekor. maliřství 5e
©J. St. Oftmar

Ústi nad Orl. X
OxOXOXODI0XOX0XOX

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení:

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučuje úrma

Petra Buška synové,
uměl.sávodF akýpro

v Syohrově (Ďechy) založena roku 1858.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k ne

hlédnutí Íranko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočly se neúčtují
Proredene ke 800 oltářů.

XOxXOXOXOXOXOXOXOXOX

kola | PPOJÍOT| Bolepší

The Premier

Úpole Co.Ltd
Nejlepší

91ďCoventry (Anglie)

GVD
Cheb aVídeň VI

(Čechy). Windmiihigasse 38.

Zástapce pro Hradec Králové a okolí:
František Vodehnal.
Zástupce pro Pardabice a okolí:

incenc Chomr

kola | PTOMÍAT| Fetovět

10TU

n

Blzde|Promior
a

Josef Štěpán,
| závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakol i nově staví

oltáře, kazatelny, všeho drubu sochy a veškeré
do oboru tobo spadající práce v nejmodernějším

provedení a v cenách velmi levných.



Dáby tel.
Výrobky dokonalé.

8 Pohovky. Celé garoitury. Pérovky

Ludvík Knepr
u Hradol Kralové, Malé náměstíč. 117

Úplnévýbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Záclony. Žíněnky.

me- Právě vyšlo "98

č. 8. „Časových Úvah“
a přináší cestoplsné a kultural črty pod pásvem

„Blitek Řím“
la, vůdce loňské výpravy

"péra hradeckýehsí úxanůdo Říma.
ran Cena 8 bh.— Při větší ednávce. 339,slevya frasko..

Spisovatel v rámeř cestopisu líčí kulturní
styky národa českého s Římem a líčením římských
památek dokazuje, še má národ český dosti dů
Yodů, aby naproti odstředivým snahám zvolil si
heslem snabu „Blíže k Římu“. — Objednávky
vyřidí obratem administrace v Hradci Králové.

(J. Syvalterův synovec, ná
stapce)

odbérný uměleckýEVSU

PRAHA—I,
č. 148 st, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém

pod loubím) doporadale se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
slce 1 se Šelešnými rámy, sí

těmi 4 vsascním.

Vefkeré rozpočty, sklssy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

RY Nesčetná veřejná i písemná pochvalná nznání. jj
Založeno roku 1886.

ZádktZAL

Každé

a matce

v Brně, Velké náměstí čís. 6.
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd. |
8 dloaholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Nospočtyzdarma.

Dívčí

Vyučovací a vychovávací ústav
Uršulinek v České Skalici.
Ústav obsahuje mimo místnosti vychovávací

také osmitřídní školu obecnou a vyučovacím ja“
zykem německým s právem veřejnosti. (Osnova
učební jest v 6., 7. a 8. třídě tatáž, jako na
trojtřídní měšťanské škole.) Chovanky obdrží vedle
předepsaných školních předmětů una přání také
důkladného vyučování v jazyce českém, franconE
ském, anglickém a vlašském; v malbě, v hudbě,
(ve hře na piano, honsle, citera, varbany); pou
čování „o pobybování se ve společnosti“, příležité
„vyučování v tanci“ a „vedení domácnosti“,
Vzrostlejší chovanky mají zde také příležitost
vzdělati se ve všech jemných ženských ručních
pracích, ve vaření, v připravování prádla a
v žehlení.

Ústav má velmi krsánou polohu, jest co nej
proapěšněji zařízen a vyhovuje všem nynějším
požadavkům úplně. Nejlepší odporučení pro ústav
Jest návštěva ústavu od pánů rodičů neb poruč
níků. Chovanky platí měsíčně pouze 40 koran; za
"vynčování v hudbě alo zvlášť; přihlášky se přijí
mají v každý čas.

Nový školní rok počíná 15. zářím b. r.
Bližší zprávy podává s ochotnoatí

představená Uršulinek.

Antonin Sucharda ©
sochař a řezbářv NoréPace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

s veškerých potřeb umění elrkevníhoj též ahotovaje sechy světců ze dřeva 1 = kamene. — Starší“

práci, uměleckou cenumající, bedlivě opravgje,ípozlacuje a polychromuje.Za výrobkyvlastní dílny

vajčíčh ož | za řádnou práci při cenách nefmírnějších. 8 úctou veškerou !
Antonin Sucharda,

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro dobujarní a letní,
Též velejemné

látky na taláry, :
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu. "|

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při bromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení čen!

blůzek a zástěr
Ceny nejlevnější.



v Hradci Králové.

rozšířil a do nových místností ne podsíň do
p. Raže přeložil.

- MB*>Vlastní
plstěných a vlněných klobouků, velký sklad
továrny J. Hůckl. Též velký sklad sleměn
A. M. Veider v Praze. Valašské papuče 8

f
i

domu p. Pajkrova čis. 163. vedle obchodu

výroba WW
jemných plstěných klobouků od c. k. dyorní
ch klobouků od české společenské továrny
otvou. — Veškeré opravy se vyřizují rychle.

zachována zůstala.

od
Ů

mm" 7 JS
n

ALOIS PINKAVA,
kloboučnije

pa podslní v domě p, Pajkra v Hradel Králové,

E AETMě P

Na kupectví
přijme se hoch Z řádné rodiny do
učeníu doséfa Svobody v Třebe

chovicích.

Velecténémn pánu

Josefu Stan. Ottmarovi,
maliři kostelů

v Ústí nad Orlici.

Nížepsaný vzdává tímto p. Josefu Stan.
Ottmarovi, malíři kostelů, jménem všech ogad
niků vroucí díky za krásné a umělecké vy
malování chrámu Páně Narození Panny Marie
v Kórbru u Svitav.

Zároveň odporučuje výše jmenovaného
pána k vymalování kostelů všem slavným pa
tronátním a důstojným farním úřadům.

Farní úřad v Kóorbru
dne 16. července 1901.

Josef Kubík,
farář.

Vyhláška.
Upadková podstata dělnickéhopotravního

společenstva v Kuklenách prodá z volné ruky
veškeré zásoby zboží i 8 inventářem, které
se nalézají jednak ve hlavním závodě v Ku
klenách v domě čp. 186 a jednak ve filiálce
závodu na Pražském Půedměstí.

Odhadní cena veškerého zboží obnáší
7280 K 73 h.

Nabídky koupěchtivých s udáním výše
trhové ceny a podmínek placení, které se
mohou vztahovati pouze buď na veškeré zboží
v závodě hlavním, neb ve filiálce se naléza
jící, aneb na veškeré zboží v obou závodech
přijímá nejdéle do 8. srpna 1901 do
5. hod. odp. konkursní správce.

Kdo z koupěchtivých by chtěl si pro
hlédpouti zboží, které v- hlavním závodě neb
ve filiálce se nalézá, nechť se přihlásí u kon
kursníhosprávce,avšak pouzedne 5. srpna
1901 ve 2 hod. odpoledne.

O nabídkách rozhodne výbor věřitelský
dle své vůle.

V Hradci Králové, 1. erpna 1901.
JUDr. Jaroslav Kavalír,

advokát v Hradoi Králové,
co konkoraní správce.

E aeávtaněně ně 16 Čihejog 804 ndnýnýs r jeěněoboonná]

Ionáce Neškudla syn
(protokolovaná firma) :

Mv Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškodiy, faráře vo Výprachticich)

doporačuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a Často vyznamenaný

. výrobní závod .
Avšech kostelních paramentů.f
: Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku h
ň se na požádání franko zašlou.

TÝ (3doehdbd LTE NA

Pů. Mg, B. Y. Morávek
E ukleny.

Výroba likérů, lihovin. sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PRB*Doporučujese co nejlépe. "jj |

ROI SRL A AS LOL ©

JAN KALIS

Do Hradce Králové,
Uvádím v obecnou známost,

že jsem od r července t. r. pře
ložil prodej svých na mnoha vý
stavách nejvyššími cenami význa
menanýchvýrobků: koňaku,
slivovice a různých
likérů do obchodua domup.

F. Chrudimského,
č, 16v Hradci Králové.

JÚ.Č. Jos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenka koňaku

a výroba likérů

ve Vys. Mýtě.

Dva studující
z nižší střední školy v Hradci Králové přijmou se
za výhodných podmínek od začátku nového škol
ního roku na celé suopatření do pěkného byta
ve středu města v úřednické rodině, kde dostane
se jím řádného dozoru a všestranné póče. — Bližší

sdělí administrace t. L

Slavným patronátním úradům
aneb odborníkům, varhanářům.

Zw příčinou úmrtí svého chotě prodá
nížepsaná lacino

nové varhany Órejsířikové
pro menší kostel. Páni refiektanti obrafte se
na paní Ánna Hányšovu, vdovu po varhanáři
v Rychnově nad Kněžnou

ZE "neePrvni výroba

věžních

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomé
ficích 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

Jevná, jakost výborná.



„Zprávy hospodářské.
Pití lihovin.

Na podnět tak zvaných sociálních politikůa
podporou vlády byl pořádán v dabnu ve Vídnisjezd
protipití lihových nápojů. Přetřásána tu jedna stránka
nynějšího sociálního divota, která nabádá každého
upřímného přítele lidu k vášnému přemýšlení. My
křesťanští sociálové neustále tvrdíme, že otázka soci
ální jest v základech svých otázkou mravní, otázkou
náboženskou. Důkaz tvrzení našeho, které jest od li

n a náhledů tvrdošijně popírán, jest náramněanadný.
Řekněme to krátoe: Každá nárnživost

stojí peníze! Za ukojení náraživostí, aťse jme
nuje jak chce, vydá každý, kdo jihoví, snačné obnosy,
kteréžto výdaje spůsobí pak přirozeně nouzi. A čím
hromadnější jest některá náraživost u lidu, tím vdo
obecněji pak přivádí ochudnutí lidu. Vezměme ten
případ z praktického divota. Jistý zámožný mlynář
poblíže Prahy dojíšděl často do Prahy do různých

nepěkných místností a konec konců bylo, že ze třiroky se bývalý mlynář octaol mezi metaři pražských
ulic. A takových případů jest me tisíce a statisíce.
Pravda jest, že člověk stratí jmění také neštěstím ale

přípody ty jsou přece jen v menšině oproti žípadům,de lidé sami uebe přivádí v nivec, jelikož slouží
jako otroci vlastním svým neřestem. A z toho všeho
nahlédneme, če kdyby obrovská většína lidi dila
mravně, dle předpisů náboženství, že by amizela z ve
liké části sociální bída. Učiňte člověka mravnějším a
učiníte bo — zámožnějším. Tyto pravdy, které zde

pone, nepopřenám ani ten nejeuřivějšínepřítelJerikálů a mravokárců vůbec. Nyní ale přijde jiný
háček. Proč pak zařili pohanští kněží baalští proti
Danielovi? Poněvadž Daniel je připravil o bohaté
hody a příjmy, které jim zjodnávala modloslužba
Baalu. A tak i dnes bohatnou jistí lidé z náraživosti
a prostopášnosti jiných. Kořalečník žid žije od kořelů
a bohatne z mozolů těch nejchudších čeledních 26
mědělských uádenníků, kteří keždý groš donášído
židovské kořalny.

Nedivme ao tomu, že na příklad na Slovensku
katoličtí knělí vidonce zkázu slovanského lidu pitím
židovské kořalky, kéžou proti kořalce a pak sa to
bývají od šidů i na divotě obrošování a od vlády

pon i šalářování,še zkracojí živnost kořaočním čidům. Otázka pití lihových nápojů jest dů
ležitou proto, še lihoré nápoje nejsou ničím výživným,
nýbri otravným předmětem, sa který lid vydá
na sta a tisíce milionů penět do roka.

Vezměmejen královatví české. Zde vydá oby
vatelstro ročně nyní okrouble za pivo 220 milionů
a sa kořalka asi 140 milionů K. Čísla ta jsou při
blišná, ve skutečnosti budou tyto výdaje ještě větší.
Považme, co by se mohlo za tyto ohromné peníze
řádně ošiviti lidu. A kdo z těchto peněz bohatnel
Z piva bohstnou ohromné akciové pivovary, které
salčily v posledních letech na sta malých pivovarů a
které jsou v rokou ponejvíce židovských akcionářů
jako jsou především pivovary v Plzni. Akcionáří smí
chovského akciového pivovara berou ročně přes půl
ailionů zl. dividendy. A o tyto peníze se připravuje
do roba pracující lid a tím chadne, Muž všecko vydá
na chlast a ženaa dětí nemajíco jísti ani ohlebaani
trochu mléka. Následkem nerozamného a přímo zbě
sílého pití lihových nápojů, které nemají pražádné
výživné ceny, vidíme že lid Špatně as šiví, místo
mléka, toho nejrýživnějšího pokrmu a nápoje zabírají
místa pivo a ještě shonbnější kořslka. A kdo dije
s kořalen? Jen židi! Židovští kořaledníci v Čechách
mají z kořelky a její výčepu alespoň 40 milionů K.
čistého výdělku. Všickní kněší v Čechách dohromady
nemají ani 4 miliony K. příjmů. Naši červení socia
listé, uteří jate hlásali, še chcete spasit dělnictvo, proč

pš neosvobodíte ty ubohé čeledíny ve spárů šidovské
ořalky iH lihových nápojů stalo ae všeobecnou soci
ální porobon, která brozivou mírou ohrožuje budou
enost i celých národů, jest to věsobecná nákažlivá
nemoo, která jest v účincích svých mnohem hroznější,
neš marové rány, které ve středověku občas přichá
sívsly do Erropy. Aby tato hrozná choroba byls
obmeztna, k tomu musí spolapůsobiti církov, škola,
stát, obec a kde jaký jednotlivec. Zde musí se ašíti
všech mravních, náboženských a společenských pro
středků, aby sociální této cborobě byly kladeny hráze.
Boj proti pití libových nápojů není obmeren jen na
obyčejnou kořalka, které jest oddán nejchudší děl
nichý lid hlavně na venkově. K lihovým nápojům
natno číteti teké pivo. Kdo vypije na příklad 8 litrů

iva, vypije zrovna tolik lihu, jeko by vypil jeden
itr sprostá kořalky. Nejnebezpečnější. jsou pak pá
lené jemné lihoviny, jako koňak, sterny, denertní
vína a likery, které obsabojí pradké dávky lihu.
Výdaje na pití lihových nápojů v jednotlivých zemích
jsou přímo obroveké, V Anglii se vypije ročně asi za
8600 milionů K. naších penée lihových nápojů. I to
malé Švýcarsko, kde je přeci horský atřídmý lid,

vyd ročně na pivo 70 milionů franků a na všechnyi

strší jen 60 milionů franků ročně. V Německu vydá
ld za chléb, obilí, mouka a zemáky ročně asi
8100 millonů marek a s piva a lihoviny 8800 mili
onů marek, Tedy výdaj na libové nápoje jest skorem
tak veliký jako na potraviny. Klersk tu nemá lid
soustavně chudnonti? U nás v Rakouska se vydá

" ročně ma pivo asi 700 aza kořalka asi 400 milion K.
Toto nesmírné a přímo bříšné a zhoubné pití liho
vých nápojů má dva strašné následky pro lid: 1.) lid
strácí peněs pro nákup sdravých polravin a tím
stává so jeho výšiva nedostatečnou, lid chřadne na
těle a stává wa k práci nesobopným 2.) to má sa
následek, de vásne výroba zboží ať v dílnách řeme
elníků nebo v továrnách. :

Pití libovin má tedy za následek všeobecnou
skázu lidu. Lid nemá pak následkem ohudnutí

žádných prostředků, aby se hmotně pozvedal a padá
bloub a hloub do otroctví kapitalistů židů. Důkaz
toho podávají Slovácko, Halič, Ubry, částečně
Moravaa mnohéokresyv království Českém.Pití
lihových nebo kvašených nápojů jest již velice staré.
Na příklad před válkou třicetiletou bylo pijan
ství v Čechách tak rozšířené, že sedláci propíjeli
v hospodách svůj majetek, zrovna tak, jak ze děje dnes.

Tážeme se tu, jak vysvobodíme náš lidz této
strašné zhouby? Předevšímmusí jeden každý z nás
dávati lidu příklad střídmosti a šotrnosti. Obzvláště
mažové masí si odvykati, aby v bospodě bledali jiný
drahý domov a rodiný krb sanedbávali. Naším dívkám
musí matky dáti jinou výchova, aby dovedly muže
udžeti doma. My musíme lídem tiskem, slovem, na
kasatelně a ve škole i ve schůzích objasňovat zboubnost
lihových nápojů a poučovati bo o rozumné a zdravé
výživě. M Konečně musíme žádati nu státu obmezo
váníkořalen, výčepů a hostinců, jelikož je dokázáno,
že pití lihovin se rozšiřoje rozmnožováním kořalen,
výčepů a hostinců. O jiných mravních a náboženských
prostředcích proti pití lihovin se zde rozepisovati ne
můžeme. Církor katolická má neohroženě bojovníky
pro střídmost ve svém kněžstvn, které má dávati lidu
příklad otřídmostí a sebezapírání. Beze těchto dvou

phnontí marač se budeme sháněti po nápravě sociálníy.

Beseda.
Z úsvitu života.

Píše Jonef Váňa.

I.
Proti choleře.

„Utíkejte Prajsí jdou,
už jsou tamhle zs vodou...

Popévek z r. 1860.

Ó mládí, útlé, dětské, zlaté mládí! Ty's
kvítek, kopretina, chvějící se pod polibky
slunce v moři jarní zeleně. Se zálibou 8e člo
věk vědycky k tobě nakloní a trhá lístek za
Mstečkemz něžnéhokvětu tvého jako z kopretiny.

A ku podivo. Všechny ty dojmy, všechny
ty vzpomínky ústí u teplého, zlatého krbu
domova jako bílé, nevčasné lístky kopretiny
ve třpytné žlati společného lůžka. A vzpomínky
ty letí hlavou jak bznčící včely rozkvetlou
třešní a kmitají se pamětí jak pražné vlny
vzducha slancem prohřátého. A všechny je zlatí
úsměv mateřský a všechny je lemuje teplý
dech jeji lásky.

Bylo překrásné ráno v červenci r. 1866.
Obloha hrála v jssn slunce do hluboké modře
a jiskřila se třepetajícím 86 vzduchem jako
hladina vodní rozčeřená jemným dechnu
tím vánku. A vlašťovičky samolibě se kou
paly v té záplavě sluneční a mrštně obracely
ge 8 vesolým Švitořením ge trany na stranu
jako dovedný plavec v objetí křišťálových
vod jezerních A bylo tak klidno, tak ticho
v té naší dědině na Úeskomoravsku, že bylo
slyšeti koncert cvrčků z nedaleké stráně až do
chalap a na náves.

Matka moje sázela právě do pekárny chléb.
Přinášel jsem ji ho k peci ze světnice na ošat
kách. Libá vůně, sytá, chlebová, teplá, stlící,
rozlévala se kuchyní, síní, světnicí, dvorem až
vysoko nad doškovou střechu chalupy a sná
šela se přes ní ve sluncem zalitý, dlonhý sad.

„Tará, terará tararará!l“ zahlaholilo z ne
nadání a z čista jasna tichou vesnicí a třepe
lavý zvuk vojanské polnice zaletěl jako blesk
až i do nejodlehlejších koutů její.

„Maminko, ož jsou tul“ vyjelo ze mne
v úzkostech a poslední bochník chleba ležel
přede mnou rozpláclý na zemi.

„No vidíš nemotoro!“ bněvala se na oko
matka, ale viděljsem dobře,jakijí taky noby
se zachvěly a jak zbledla.

„Maminko já se uschovám, to jsou Prajzi I“
— A už jsem běžel do světnice, čtyřmi skoky
byl.jsem na pecia jako střela vjel jsem do
chlupů dědečkova kožichu. A zaby mi jektaly,
zima mnou třásla a vlasy div mi na hlavě
nestály.

„Už jsou tu, už jsou tu!“ stále mi znělo
v duši a v úzkostech jsem ještě i v útrobách
kožichu tajil dech. A na čele mi naskočil stu
dený pot a v nších a hlavě mne zvonilo, jako
když mlýny na prázdno jdon . .. — —

Ani nevím, jak dlouho jsem ve spásono
snóm útulku dědečkově vězel. Masilo to asi
hezkou chvilku trvati, neboť mi tak začínalo
býti jakei k zalknotí, Udělal jsem tedy malý
otvor pro vzduch a pomalu jsem počínal vy
strkovati hlava. Ale málem bych byl padl do
mdlob. Celá světnice byla plná cizích lidí a
jakých lidí! Měli na sobě takový podivný šat,
jaký jsem dosud jak živ na nikom neviděl a
brebentili mezi sebou tak podivně, že jsem
nechápal ani slova.

si dále v duchu a hltal jsem je tóměř očima.
„To jsou tedy ti ukratníci, před nimiž měli

lidé takový atrach'“ Bloudil jsem očima z jed

noho na druhého, abych si je dobře prohládnul,
neboť bylo mi tehdy pět let a jakživ jsem
vojáka neviděl, neřkuli Prajza. A pořád u
pořád mi při tom zvonil v hlavě ten známý
popěvek: „Utíkejte Prajzi jdou . .“

V tom jeden vousáč zamířil k peci, natá
hnal raku a nazdvihnul kožich.

Úzkostlivý výkřik rozlehnul se světnicí
a... Do dnes nevím, co se 8e mnou dělo.
Upadnul jsem ve mdloby do zimničního, divo
kého polosnění. ..— —

.
Prajsi odtáhli a dědina utichla zas. Sti

chla, ale jen na pohled. Přes její střechy letěl
host, který kam zavítal, působil hoře, žal,
zármotek a kvílení. Nákažlivá cholera kosila
životy mladé i staré. Umíráček nepostačil zvo
niti a trudné „miserere“ denně zaznívalo zo
smutných průvodů pohřebních.

Bylo srpnové jitro. Slunce házelo své

paprsky jakoby v rozmaru na doškové střechya hrálo na nich tisícerými barvami v nesčet
ných rosních krůpějích. A jemná pára vzná
šela se ze dvorů k oblakům jako dým ranní
modlitby k trůnům nadoblačným.

„Pantáto, pasák vám na pastvě umřel,
jděte si pro dobytek !"

S těmi slovy vrazil k nám do světnice
nějaký cizí člověk. Otci, jenž právě enídal,
vypadla z ruky lžíce a nakousané sousto ne
dojedl. S úzkostí jen podíval se na mne.

„Poslouchej, jak pak tentn, tož by taky
tohle... “ začal najednou trhaně mluviti
k matce a významnými posuňky ukazoval na
mne.

Matce se zalily oči slzami a pokrčila ra
meny.

„Co teď?“ ozval se po chvíli zase tatík.
A bylo ticho zas. Tvář se mu zasmošila,

na čele naskočily rýhy a bylo tak mrtvé ticho
ve světnici, že tikot hodin zdál se býti hlasem
umíráčku...

' Jsem jist, že Benedokovi nenadělal osudný
šeptý červenec toho roku u Hradce takových
sťarostí jako já svému otci a matoe v onen

peblahý den srpnový.A výsledek |
Neodvratné usnesení rodinné znělo takto:

„Očekávání a naděje slávy naší a rodu našeho
masí přes pole. Uteče před cholerou a tím
vyhraje. Vojsko naše prý to u Hradce pro
vedlo podobně.“

Odpoledne mne matka přistrojila do šatů
svátečních. i

„Půjdeš s tatínkem k babičce“ povídala
mi a při tom mi cpala do kapes bachty a ne
mohla se lítosti ani na mne podívat.

„Tatínek tě tam donese. — A neběhej
tun mezi kluky.“ Sizy nedaly jí dále mluviti.

A tadyhle v té kapse máš libeček. Ten
je dobrý proti choleře. Vždyckysi jeden Špa
Jíček vezmi, dej do úst a pomalu koasej. A až
to rozkousáš, řekni si babičce o jiný.“

Matka mne políbila, tatík si mno posadil
na záda a až jsme putovali k babičce do ve
snice asi půl hodiny od nás vzdálené, která
mne dle rodinné porady měla zachrániti před
cholerou.

Sotva jsme byli za humny, cáhnul jsem
do kapsy, kam mi matku složila buchty. Nacpal
jsem si plná ústa a jedl do zalknutí. Alu
v tom vzpomněl jsem též na libeček. Zabočil
jsem rukou do kapsy a po tichu, tajně, aby
tatík nepozoroval, vyhazoval jsem kousek za
kouskem,až jsem v kapse newěl nic...

U babičky bylo dobře. Ale methoda ro
dičů se neogvědčila, choleče jsem neunikl.
Chytila mne všemi desíti a stýrala mne tak
zákeřnicky a neroilosrdně, že mne babička
obnesla už hromničkon a poznamenala sva
tým křížem — — —

„Pantáto, vzkázala vás naše babička po
zdravovat a že máte dát Pepikovi odzvonit
umíráčkem u hned tam k nám jít. Dostal cho
lera a ta ho zadávila.“

Jobova tu zvěst oznamoval pasák od ba
bičky mému tatikovi.

Ten zblednol, skčivil ústa a mogolnou
pravicí rozmáčknol elzu v oku. Mžikemměl
v race hůl a jak byl běžel s pusákem k ba
bičce.

Do světnice vrazil celý upocen a uřícen.
Ani nepozdraviv, ba ani na nikoho nepohléd
nov hnal se přímo k posteli, naníž jsem ležel.

A ku podivu. Jako by mne byla jeho
přítomnost vzkřísila. S námahou otevřel jsem
zamodralé oči a hlasem jedva slyšitelným jsem
zašeptal: „Tatínku, vy jste ta? Co dělá ma
minka ?“

Otec div mne nezadusil. Stále na mne
jen v úryvkovitém vzlykání volal: „Mé
dítě, tys mi tedy nenmřelo! — Není to tedy
pravda?"

Pak sepjal ruce, pohlednul v roh světnice,



kde pňel Ukřižovaný, dn h « Bpvroucně: „0 dikTobě; Mehoodě M; Řys
přecejen „M

A já mermomocí chtěl jsem slabé tělíčko
sdvibnouti a pověsíti sb otci a krk na

úkaz, Ze mi až zile nění. Ale nešlo to...
*

Když jsem přišel domů, věřily matke na
jeto, že mne od cholery vysrobodil jen onen
ibeček, který mi úaetrklala do kapsy. Bál jsem

se jí přiznati, že jsem ho všechen cestou vy
hásel. A od té chvíle pěstovala a sázela ho
před okny v zahrádce 'ako drahou mast ka
šdoročně.

"Tržní zprávy.
V Arsdol Králové, dne 27. července 1901.1ki.

přenice K 18-50—1870 šito K 11-10—12:00, jeómena
K 600—100 ové K 720—7-80, prom K 1000—10*30
elkve K 15:40—1600, hracba K 35-00—0000, jáhly K
19000 krop K 18-80—3400, brambérů K 180—200,
jetelového semínka čeřveného K 36-00—44-00, jetelo
vého semínka (inkatnát) K 00 UO—00*00,máku K 3000
olejky K 17-80—18'60, Iněného demeně K 3100—0000
100 kg. kitných otrab K 11-00, penič. otrab K 1009,
1 kg. másla K 220—940, 1 bg. sádlu vepřového K
1:44—1'60, tvarohu i 0-28—0"82, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 3-40—4:00, jedna kopa cibule K 050
080 jedna kopa drobné zeleninyK 0780—0"90,

Lřteratůra.
„Tři obrázky z našich hor“ 0 tomto názva

vyšly právě (Praba, Ludmila č. 5. rod. III.) povídky,
jež napsal František Jiří Košťál, farář ve okohrově,

decky tří ve sbírce ob sažené obrázky jeon zajímavy
a budou odběratelům a čtenářům „Ladmily“ zajisté
milými! Prvýzních líčí „štědrý večer“ učitele a knůze
na hornaté samotě, v zapadlém Rozkopci! Oba dva
tu na sebo odkázání muošlnejsou nijak ve stkvělých
poměrech! Učitel je prozatímným a knězjsko admi
nistrator, čili jinak řečeno, miseřator, také! Uba ne
mají mnoho — a přec mají zlats dost! Ve svém
srdci! A toho tolik až z něho rozdávají! Je to tak
měřidyla trampoty v trampotě! Druhý obrázek „Prosté
srdce“ | líčí dvojí zklamání v lásce proslého mazi
káře a pantofláře, jejš | prvé zklamání vyhání z

rodné vísky a druhó až i ze šivota! Třetí „Dědeček
a babička“ jest zase idyla stáří a i nmfrání dvou
manželů, kteří jako se nepobodli v mládí, aby se za
to později tím více měli rádi, tak táké dětinsky po
škornili se i ve stáří, aby pak v jednom objetí —
zemfeli! Doporučojeme|

Rosklédů pro lidumilství, jedinnéhoGlantro
jckého našeho měsíčníku, vycházejícího redakcí JUC.
r. Cyr. Vlka (v Praze, 850.—VII) ve prospěch „Jab.

ženského asylu cís. a král. Alžběty“ v Praze na
Kampě, vydáno bylo právě 7. č. IX. ročníko.

Pro kašdého: Znalost cizé řeči jest každému
prospěšnaa tím pros nější znalostjazykasousedního
národa t. j. řeči německé. Kdo se učí, učil a nedo
učit anebo ae chce teprve učit sám bez očitele ně
mecky, tomu vřelé doporučajeníe právě vydanou vý
bornon novón knihu známého odborníka řečí Fr. Vy
mezele, Dazranou: „Lidová učebnice němčiny dle
nové methody nejlepších vět“. Kníška tato se Měl

vším od ostatních podobných, zvláště školních. Jeoriginální na každé atránce, učí se z ní snadno a

rychle nejen mlavit ale i správně bez chyby peát a
hodí se proto předovším samoukům. Tské navádí
čtenáře, jak do má sám vzdělávat. Cena knihy je K
1.40 za něváz. a K 1.00 za vázahý výt. a k dostání
je všade u knihkupců; poštou o 20 h. více.. Kde by

tiba nebylů na sbladě, zašle tato obratem kašdému
nakladatel Ján Kotík, knihkupec na Smíchově u
Prahy, kdo obnos předem zašle. Jelikož s0 vyskytuje
více spisů podobných, dej každý bedlivý pozor při
koupi ns hoření titul knihy, abys nedostal spis jiný.

Biblea nejnovější objevyv Palestině,Peyptěa Assyril. Sepsal F. Vicourosc, feložil Dr. Ant. Po
dlabs. Nakledktél V. Kotrba Prabá II. 200. Sef. 40.
Obtáb: Přrotní monotheismne Egyptanů, Chaldejců a
Kádánejoů. Mohotheisthne Hebreův. Různá jména Boží
v Písně ev. Dílo toto vřele odporačujeme.

Mnohým pobloudilým rodičům, kteříš dávají
dítka do škol německých otevřela již oči, mnohého
odrodilce nepravila znamenitá brožura „Poznáme se a
nepravíme“. Odporučujeme spisek tento co nejvřeleji
k hromadnému rozbiřování před zápisem do škol.10
výtisku 90 h, 100 výt. 7 K 60 h vyplaceně. Jedno
tlivě 10 b, poštod 14 bhsasýlá redakce „Zájmů lide“
v Brně.

Anarchisté a jich učení | Napssl JUDr. F.
Herman. (Po konfiskaci nové vydání.) Ješit 7. sa
15 kr. V nešitě totato líčí spisovatel anarchistickou
propagandu tlákem a stanoví poměr mesi enarchisty
a 000. demokraty. Doporučajeme dílo to. K dostání
v Cyrillo-Meth. knihtiskárně v Prase.

Zrnka pravdy.
Kdo ae otnotmi vychloubá, podezření vabasoje“

+
* +

Nepříkladej mysli ko všemu 00 oči tvě vidí.
*. .

Jak často očekáváme něco, toužíme po nělem a
obdršavše to, přejeme si, abychom toho byli sbavení.

Žertyavůigy.
ne zetů Dob:rav m: „Dobře ss tedy připravte; příště

adu zkoušet dobytek“. 7 poprav
+

* $

Ušitel: „Co je duha?“ — Žák: „Duba je
amení|“ — Učitel: „Jaké znameaí?“— p

„Ze je po dešti a že we mobou paraplata savříti.“
. *.

„Do jedné advokátní kanceláře přídelnedávno
zloděj, prose, aby mu hájení před sondem neodepřeli
Chef doporačil jej přítomnému tam doktora práv

Nory: a ne kolego de adeso mít kousek práceI“ato sezlodějkobhájcislovy:„Prosí:
kolego,račtemnejen reekal P. "P

SERBIAEOD D00 0.9000 O BADOOD 0000“
«

Bd BoBDDD DDDDU

Josef Neškudla,
© a kr. dv. W dodavatel

-v Jablonném mad Orl 6. d. 80

doporačaje P. T. veledňet. duchovenstvaavůj věndež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všesh kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illuetr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílají.

Adresa vědy deslovně úplná.
KOB0 ODO 000D DNOB

B:01.900180.

80008.0

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:

čestný diplom, 1891. ově Vyznamenání na školské
chorvatské vý v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyznza vystavené varhany ná Národop. českoslovanské výst
v Praze: čestný diplom 1995 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivů: ulatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonii
Jana Tučka v Kntné Hoře

(saloženo r. 1860)

vyrábi a dodává
varhany zkoj zoatrne

vejddkladnějia, E rodmrvby
ch a opravy a stavbyvarhan Srovede ua nejmírnější

dodmínek, šech sonstavšech soustav pro
harmonia kostely,školya
úalony v nejlepším provedení 8pb
————- tiletou sárukou a za Cony mírné.

taképraváamerická harmonie (Gotlage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vybotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšímí ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonii na pošádání
rdarma a o.

„NONOKOSOD
Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník,„přísežný. rozdalznalec a odhadce

v Hradoi Králové
av.-Janské náměstí č. 77.)

Soporačje ctěnému obecenstvu hojně zásobeníeklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých gramátových špérků,atříbrné stolní ná
činí = nového a čínského stříbra, ozdobné atolnj
nádobí, veřkoré zlaté s stříbrné bodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíkyrůených
druhů ne zárukou !—3 roků ma ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno 4
značeno.

Správky se přijímají a levně shotovují,. 14
veškeré oprávky hodinek ne vyřisejí.““
MG-Vše za levnéceny. “fN

Staré skvosty se kupujía vyměňují.

| nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jungmanova třida. Široká ulice č.18

mezranin.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj kojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

věe stině v ohni zlacené m otříbřené z25seručí.
Vlastní výroba amožňuje veškoré objednávky co nej
levněji vyřídil Platitl možno též veIhdtách. Opravy
znovnzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle©
zašlou se jiš avécené se styrnenímJeho biskupské MI

losti. Bary závod můj může se vykázati detnýmí pocavalnými přípisy P. T. (ků a odporučuje te tedy kzs
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, ciborif, relikviářů,

bek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pa ů, schránek na Nejsvě

tější, patenok atd. co nejvíce.

Veškeré práce z odboru maleb umě

lecko-průmyslových provádí ee s přesnoudokonalos
v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučoje Iní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokujů a divadelních dekorací;
maleb obrasů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na sklo, na dřevě a na kůži. :

> Práce a objednávky"B
přijímá pro mon malířskou dílou, kteráž
jit v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

|POZOR' ' “
Yelectěnému obecenstvu v Hradci Králové a okolí

oznamujeme uctivě, že opravili jsme ohodlné a nejlépe
opatřiliv Hradci Králové na elkém náměstí
v 2. patře domu p. Hutty

Mezinárodní panorama.
Lse v něm viděti celek tvořící cesty kolem světa

+ největší přirozené věrnosti, plastice s perspektivě a bude
každý týúcn jiná cesia na odiv vystavena.
Od neděle dne 4. srpna do 10. srpna b. r.

Pryní cesta Bosnou-Hercegorinou.
Vojskood kikoveteledolů,studujícíaděti20h.

aj betaráa pří

Z AAA CEEDE. Sigmund,drogultav Hradci
rálové, Malé náměstí.

Otevřeno od 9 hod. ráno do 10 hod. večer.
O hojnou příseň prosí

Ředitelstvo.

Látku na kleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/1836cm. širokou
aa al. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drabů a :suken ku chrámovým účelům v nejlev
nějších cenách nabíší a vsorky ochotné zallo
obehodhř dům se sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obohodní komorou Pralskou za
r. 1834, od

kteréž doby pootivě trvá.



Otec spousty,
Před mnobými lety kráčel vlašský malíř

ulicemi svého rodného města a spatřil chlapce
tak velice krásného, že plo obdivu zůstal
státi a sám k sobě řekl: Podobiznu — obraz
— tohoto chlapce bych chtěl míti. Nabídl
tudíž chlapci, že by ho -vymaloval, k čemuf
boch rád svolil. — Jednoho due opět kráčel
ulicemi města, a spatřil mladého jakéhosi
muže, jehož tvář tak odporná a ošklivá — ba
jak se mu zdálo — dábelská byla, že se nad
tím zarazil a státi zůstal. A opět řekl sám
k sobě: Tento obraz bych rád vymaloval a
vedle obrazu onoho nevinného chlapce v bytě
svém vyvěsil. Byla by to protice, jakou jen
málo kdy viděti bývá. V tom okamžení při
stoupil k němu onen mladý muž a žebral od
něho almužnu. Ale malíř mu řekl: Pojďte se
mnou do byta mého a nechte se ode mne
vymalovati, já vám za to zaplatím. Mladý muž
svolil. Ale když z byta malířova odcházel,
všiml si obrazu onoho chlapce. Zůstal státi,
zbledl a počal plakati. Co je vám? tázal se
umělec. — Teprv po chvíli a 8 přestávkami
pověděl mladý muž: Je to má podobizna;

před dvaceti lety jste mne maloval. Achlenkráte a nyni! Tenkráte jsem byl nevinné
Břastné dítě a dnes jsem rozervaný člověk.

Tenkráte jsem bylsbožný chlapec, a dnes jsemtakový spustlík, že ce lidé ode mne sošklivostí
'odvracují.

Tento příběh napadl mi, když jsem ee
onehdy dočetl, jak jeden venkovský list, se
nestyděl napsati, že klerikalismus — a tím
míní pánové katolicismus— je otcemskleslosti
načeho lida! Tak tedy to veliké a vznešené
náboženství otců našich, to nám tak drahé,
obecné a původní křesťanatví, ten katolicismus
je otcem on

Opravda! Ťěchnašich nejnovějších osvě
covatelů lidu chytá se už nejen fanatismus,
ale botové — šílenství.

A proto jsem se odhodlal vyprávěti pří
běh právě nvedený, aby se ukázalo, kdo že je
otcem spousty. Krásný až ku podivu ba an
dělsky nevinný byl ten chlapee, doknd byl
sbožným chlapcem, a spustlíkem až s dábel
ským výrazem tváře se stal, když přestal
býti — zbožným. Katolicismus, dokud dle
učho chlapec Boha se bál a na pamětí měl,
učinil duší jebo aodělskou, a když se chytil
evůdců — bezbožníků — stal se spustlíkem.
Kdo byl tedy otcem spousty?

A tak to je nes! Podívejte se n. p.
na našeho leckterého chlapce, na naše leckteré
děvče, dokod vedenoje katolicismem| Ajděte
v poledne nebo podvečer na ulici, když jdou
£ práce, z dílny, = dílay liberálovy nebo ži
dovy. Podívejte Be dobře na jejích tváře, na
sloucbejte nepozorovaně jejich hovorům za

ledního odpočinku, jděte tam, kde se baví.
íve tvář a duše k malování, a nyní —

spousta. Kdo je otcem té PponstyjAle není tomu tak snad jenu lidu. Kdyby
tak bylo možno vymalovati daši některého
našeho štadentíka, který nedávno vyšel z ru
kou pravé katolické matky a Jest ještě
v nižších třídách střední školy, kdyby bylo
možno vymelovati duši tu, obzvláště když při
jímá s celou vážností.a dětinnou ještě vírou
svátosti, jaká by byla, komu byla by podobná?
A vymalovati ji, když ze štndentíka se etal
„akademik,“ a nobo „zkažený štadent“, a tře
bas i osvěcovatel lidu! Jaký to u moohého
rozdil! Komu asi podobna jest dušeta 56 avon

avon zlobou? Snad by se sám sebe lekl, snad
by 80 zamyslel a poznel,co z duší dělá ka
tolicismue, a kdo je otcem spousty v duších.

A jako s jednotlivými dušemi, tak je to
s celými národy. Kdyby bylo možno vymalo
vuti národ — řekl bych — v jeho mládí, čili
dokud se ve všem všudy řídil katoliciemem a

vymalovatiji ká jej odtrhli od katolicismubezbožnictvím, jaký to rozdíl! V „mládí“
vyšší vzlet pro vše dobré, šlechetná, krásné a

božské a potom? Brodění se v požívavosti,
tělesnosti, mamonářství čili skrátka —epousta.
A kdo jest otcem jejím?

Ale při takovýchhle výkladech jsou tu
páni hned s poučením, to že oni otcem spousty
nazývají jen — klerikalismus. Ještě před ně
kolika lety mobli jsme se domýšleti, že páni
uazývají klerikalismem jen užívání náboženství
ku zlému, k nadvládě, k tyranisování lidu atd.
A takový klerikalismus jsme zavrhovalis nimi.
— Vidíme totiž jak v dějinách, tak v době
přítomné jeho ošklivost a neváhali bychom
říci,že takový klerikaliemus jest otcem spousty.
Právě naše vlast jest toho smutným dokladem.
Na počátku sedmnáctého století n. p. němečtí
i čeští evanjeličtí pánové, čili stavové hlásali
do světa, že se jim jedná jen o svobodu jejich
víry, ale že se pomocí evanjelického nábo
šenství domáhali moci vladařské oproti králi,
že se pomocí ovanjelického náboženství domá
hali nadvlády německého jasyka mad českým, to
neřekli. Ale to se dnes už ví, a proto v oškli
vosti máme takovýto klerikalismus. — A když
potom po bitvě ua Bílé hoře, Vídeň a nové
vrchnosti nebo jejich úředníci | víry kato
lické, násilím zaváděné užívali k upevnění
své moci, takový klerikalismas zavrhoval ob
zvláště arcibiskup Harrach, neustávuje peáti
do Vídně; aby se toho zanechalo a my nynější
katolíci takový klerikalismns zavrhujeme s ním.

Ale jen to dnes není už klerikalismem.
Dnes je klerikalisgmem každé opravdové nábo
ženství — křesťanské. Poučil nás o tom p. pro
fessor Masařík, který mluví o klerikalismu —
protestantském. Kdo totiž dnes věří ve zje
rení Boží v písmě svatém obsažené, Kristem
Synem Božím dokonané — ten je dnes kle
rikál. Ba je, dnes je klerikalismem všecko,
cokoliv jen z daleka ukazuje náklonnost k víře.
Zastaví-li eo někdo s koězem na ulici, anebo
zachováli evropský obyčej a posmekne-li
klobouk, potká-li kněze — je klerikál. Ano
už i pečeně a pivo, požije-li se ve faře je —
klerikalismus. — Nechce-li dnes někdo býti
klerikálem, musí nejméně býti k nejvyšším
statkům lidstva, k nejdůležitějším otázkám —
o původci světa — o své duši — o životě
věčném — aspoň lhosatejníkem, a mravním otu
člcem. Lépe však je, když je při tom na

jedné straně katolického učení neznalcem, čili
náboženským nevědomcem, ule na drahé straně
proti všemu katolickému se obražajícím (pro
testantem). Vrchola pak v neklerikálnasti do
eahuje, když má taky v srdci svém proti ka
tolickému náboženství a proti hlasatelům jeho
alespoň zášť a zlobu, při čemž pastorům ještě
na nějaký čas pardon dávati může, ale židy
v ochrann bráti musí.

Ale na něco páni zapomínají. Je to to,
že právěoni tohoto svého neklerikalismu uží
vají k tomu, aby ovládl mysli lidu, aby se do
mohli vynikajících mísí, a si důchody apříjmy
pojistnlí.

Jak se svět divně točí, říkával starý
Bartoň v Zákoutovicích, když se o posvícení
braly capáry a hromádka peněz se od před
staveného odstěhovala k němu. A opravdu!
Divně se ten „svět“ točí. Klerikalismem bý
valo zváno užívání náboženství k získání moci
a peněz, a dnes se k těm věcem užívá nekle
rikalismu. Dnes n. p. pokřtěný žid Stránský
na Moravě — se chtěl dostati do zemského
výboru. Největší neklerikál se ukázal nej
větším klerikálem, pokad ea totiž klerika
lismem nazývá nesprávné sbánění moci a peněz.
Jak se ten svět divně točí! Dokonalý nekato
licismus se stal dnes klerikalismem.

A ta vydávám svědectví pravdě, že tenhle
nejmodernější klerikalismne —je otcem spousty.
Patříme-li totiž na tu spoustu charakterů,
jakou v nejnovější době ukazají ti různí osvě
covatelé a vůdcové lidu, kteří aby 80 moci a
peněz domohli, tapí lživě náboženství kato
lickó, pomlouvají jeho kněze a obrance i nej
šlechetnější, za to však lidi sobecké, pravé vyssá
vatelerolnictvaadělníkůvelebi—tnovšemse
nám očiotvírají a vidíme — toho pravého otce
spousty. Je to odpad od náboženství vůbec.

stranu točiti. ©Dnes se poznává, že otcem
spousty je židovsko liberální klerikalismas.
A má-li se národ při elle zachovati, anebo
vlastně na novo omladnouti, pro vše opravdu
vznešené a ošlechtilé se nadchoouti a tím nad
škůdci vítěziti, že ma bude třeba k otci vadě
lanosti evropské — k ryzímu a čistému katoli
cismu — 8e navrátiti, třebas za to obmezenců
nadávali.

Návrat ten stene se však jen tenkráte,
budeme-li právě my katolíci, lida našemu oka
zovati obraz národa „zbožného“ a obraz ná
roda bezbožnictvím spustlého.

8 SP“
Dopis z Prahy.

V Praze, dne 7. srpna.

(K poměrům v obci prašské. — Počátkyvolebního
ruchu do sněmu královatvá Českého. — Státní

nutnost v Čechách.)

Když se začnou dny krátit a večery na
tahahovati, začíná Pražanům každoroční starost.
Musí pečovati o provedení doplňovacích voleb
do sbora obecních starších a potom sázeti
novou městskou radu. Čtenářům „Obnovy“ jsme
na těchto místech postupem doby poměry,
vlastně nepoměry, ua pražské staroměstské
radnici panující přesně dle pravdy a skuteč
nosti dostatečně vyložili. Následkem kapesní
toužebnosti jistých mladočeských pánů,
kteří chtěli se státi náměstky starostovými a
administratory potravní daně, zdvižen zde ju
stament volby „Staročechba“ p. dra. Srba za
starosta, kterýž bez ohledu na nespolehlivou
trvanlivost a stálost své většiny, jež již dávno
jest menšinou, po předchozí dvoudenní nemoci
volbu tu přijal a když Mladočech p. dr. V.
Frič, touže me státi starostovým náměstkem,
ve mladočeské straně na radnici spusobil roz“
tržku, Šťastně až doeud na primatorském křesle
se udržel hlavně snad proto, že jako Staro
čech spravuje 8e, jak ve staročeských novi
nách čteme, mladočeskými pokyny a že V ra
dikálním smýšlení a husitství hledí svého
předchůdce přetramfovati a předetihnouti. Za
takovýchto okolností, když na radnici honí
stoupenci tří stran především po většině své
osobní zájmy, ovšem o pokroku a rozvoji
města Prahy za přítomné doby mloviti nelze.
Nehybnost a stronlost v Praze panující jest
již nápadně patrnou. Všechny za dřívějších
starostů zahájené obecní podniky dospěly zá
konem mnohdy drahé setrvačnosti ke svému
ukončení a nynější pan starosta, ač má dobu
pro své atarostování vanejvýš příhodnou, ne
může se za dvě leta svého působení jako
starosta vykázati ničím větším, co by jeho
vlivem a důvtipem v zájmu obce bylo ku
provedení zahájeno, ač jest sto věcí, jež na
své uskutečnění čekají a z nich padesáte lehce
— právě konservativní starosta mohl provésti.
Jediné, co snad za jeho vlády na staroměstské
radnici bude v Praze provedeno, bude nejspíše
že zdrátování t.j. zobyzdění kamenného Ka
rlova mosto, po němž dnes, kdy 600 kroků
vedle jede elektrická tramway po novém mo
stě Františkově, eletriku vedena býti nemusí
z důvodů žádných. Toto zbytečné zdrátování
„klenotu města Prahy“ „budeme míti snad po
něm na památku.

Tyto těžké radniční poměry, za něž však
. dr. Brb jedině sám zodpověden není, neseny

jsou v Praze s hořkosti. Naše doba, která
mnoho v obledu společenské snášelivosti po
kročila a výbachy osobní zloby odsuzaje, ne
boaří sice více tak, jak by se za podobných
okolností dělo ještě před 10—16lety. Plně to
sohvalujemea připisajemeto k dobra osob, jež
ač byly radničními machinacemi přímo potu,



peny, předce p. dra. Srboví ani stébla v cesto
nepoložily, aby jeho působení nějak překášely.
Trpělivost a mužná taktnost ta nese již své
ovoce, což své doby staročeský předák, chef
redator „Hlasu Národa“ p. dr. Baštýř nanejvýš
prozíravě předvídal a proto když „staročeská
strana“ na pražské radnici vůči osobě před
chůdce nynějšího pana primatora přeshranice

Jitického rozumu zabíhala, vzdal se svých
Podností ve správě obce, aby za přehmaty ty
nebyl zodpovědným. To sluší s uznáním o p.
dru. Baštýři uvésti. A sice proto, poněvadě
dobře počítal 8 poměry, ješ ee již v určitých
obrysech v Praze z panujícího zde chaosu vy
víjejí.

jel V největší pružské čtvrti na Novém Mě
stě zřízen byl v poslední době „Občanský
klab,“ jenž se bude o obecní a veřejné záleží
tosti pražské starati a pod střechu svou zvolna
soustřeďaje veškeré vážné živly, které jsou
e pražskou radniční šlamastikou nespokojené.
Předsedou klubu toho zvolen pražský advokát
a známý obhájce p. dr. Karel Šobesta, muž
nanejvýš seriosní a počestný. Dr. Šebesta, jehož
smýšlení nebude nikdy katolíkům nepříjemným,
požívá ve krozích živnostnictva největší dů
věry, tak že může se snadno státi, že v novém
klubu kolem něho skupí se za nových poměrů,
jež v Praze také sloučení její s předměstími
přivodí, mužové nové, lepší pražské budoneno
sti. Netvrdíme to 8 určitostí, ale může se to
státi, že nově založený „Občanský klub“ bude
východištěm ze stávajících pražských zmatků,
zejmena pak-li při nejbližších doplňovacích
obecních volbách vystoupí 8 kandidátní listi
nou, z nichž bez pardovu a milosti všechny
„soběhráby“ a umíněné omezence vyloučí. Na
tyto červánky sluší upozorniti.

+ *
+

O mandáty při nadcházejících volbách
do zemského sněmu království Českého na
stane také na mnohých místech vážný zápas.
Dosavádní mandát p. učitele Sokola pokládá
se pro tohoto pána za ztracený. Bude se 0ň
ucházeti více velice vážných kandidátů. Man
dát p. dra. Krajníka (Čáslav, Chotěbořa Golč.
Jeníkov) bade prý nabídnut bývaléma řiditeli
Národního divadla spisovateli p. Šubertovi,
který ve skupině té čítá mnoho osobních
přátel. Mandát královédvorského p. dra. Mo
Favce má se dostati ve městech jeho skupiny, ne
bude-li kandidovati zasloužilýkrálovéhradeck
starosta p. dr. Ulrich, oblíbenému pražskému

advokátu p. p Ladisl. Klumparovi. Kandidatura p. dr. Šilabude také zbytečnosti. Města
skupiny kolínské rovněž více p. dra. Baxa vo
Jiti nebudou. Rychnovský poslanec p. Krato
chvíl nebude více vůbec kandidován a na svou
Pěsť si mandát asi nevybojuje. Tolik o městech.

Jest-li pak ve venkovských obcích konati
se budou volby hlasováním přímým, tu není

FEUILLETON.
Z úsvitu života.

PížeJosef Váňa.

II.
Visitace.

Svatá chvíle! Kdy se vrátí“.
Všecko padne časa v plen,
vědy však budemvzpomípati..:

J. Vrchlický.

Rozhlsbolily se zvony na vížce chudého
našeho kostelíka slavnostněji než kdy jindy.
Rozhlaholily se a vlny velebných kadencí, linuly
se jasným jarním vzduchem jako slavná zvěst
dál a dále, až zapadly v šumné koruny rozkve
tlých lip za doškovými stodolami. A zatřásly
tam těmi stoletými větvěmi až včely v nich se
polekaly a v padly svým bzukotem v hlahol ple
sajících zvonů.

»Už jede, už jedel« zašumělo v řadách če
kajících dítek školních před kostelem.

Přihrčela starodávná bryčka a z útrob jejích
vynořila se sbrbená, vysoká postava v černém
taléru. Stříbrem posetou hlavu kryl široký, černý
klobouk se zlatými třapcemi a na ramenou vé
vodil modrý plášť asi paterým vkládáním. Pan
farář přiskočil a již se líbalo dvé bratrů upřímně
trojím polibením na oholených lících.

»Pan vikariusl šeptaly dítky a natahovaly
krky jeden přes druhého.

»Pozor, pěkně bezky v řadě a tiše do koste
la. A at mi hezky zpíváte«, vytrhnul je pan uči
tel ze zvědavosti, A už se dítky ubíraly ve dvo
jicích do svatyně. Za ními ministranti s korou
bvičkami, pan farář a pan vikarius.

Ditky usedly v lavicích, zvonek u sakristie
zazněl a pan učitel spustil na varhany, Moře
akkordů rozlítlo se nízkou klenbou chrámovou a
zdálo se, že i ty staré jeho varhany dnešního dne
nějak jasněji hovoří než o jiných dnech...

»Vskroušenosti srdce svého« začaly dítky pěti
a vyrovnaný, úsečný zpěv řinul se z útrob dítek
a vznášel se až k výšinám nadhvězdným ke trůnu
Nejvyššího...

pochybností, že agrární €hrana dostane se
s nynějšími svými poslanci na důkladné řešeto.
A právem! To předce největší přítel českého
rolniotva a největší odp politiky mlado
české bez mučení dozná, že valná většina
nynějších rolnických poslanců na zákonodárné

luštění a astapování stávajících poměrůpřisvé nejlepší vůlí a ochotě nepostaču e.
* *

o

Jak jsme předpovídali, novinářský pokřik
o změně na nistodržitelském stolci království
Českého velice brzy utichl a ukázalo se, jak
takovéto politisování jest nezdravým.

Ovšem žo jest záležitostí jinou, když ve
kruzích nejvážnějších politiků českých stále
roste a mohutní náhled, že se stává vzhledem
ku panujícím poměrům v Čechách státní nu
tností, aby v čele zemské správy stálaco nej
dříve osobnost, jejíž rodinné postavení a dy
nastická příslušnost by a limine vylučovaly
všecku další shovívavost ku protidynastickým
a protistátním agitacím v českých zemích, jež
zde byly pod heslem „los von Rom“ rozvinuty
a importem černobíle po pruska mazaných a
z Prosekavydržovaných pastorů jsou udržovány.
Tato nutnost, jest-li jí nebude v čas jinak
vyhověno, bude odůvodněna na sněmu králo
vetví Českého. Úspěch této akce, aby totiž
v čele zemské správy v Čechách stál člen pa
nujícího domu a královské rodiny, jest nepo

popbné zaručentím, že J. V,císařa král, kdyžbyl při poslední návětěvě v Praze representací
král. hl. města Prahy o to žádán, aby zde ně
který člen panujícího domu sídlel, k žádosti
té odpověděl tak, že se odpověd ta pokládala

z Její příznivé vyřízení, jež pouze od časuzáviselo.

Poměry v Čechách vyvrcholily ve stav,
kterýž nezbytně potřebuje brzkého hladkého
vyřízeníaurovnání,jakýchmůžebezvšelikých
zbytečných křiků doniliti usídlení se člena
panujícího domu v Praze, jehož osobní zakro
čení v zemské správě ihned by přivodilo
změny, které jinému zeměsprávci nesnadno
jest zjednati v poměrech, s jakými v Čechách
musi zapoliti.

To ovšem vytknouli třeba, že dnes v po
litickéma národnímzápasev Čecháchz české
strany zúčastněny jsou pouze noviny a že po
litická representace českého národa v tak po
vážlivé době hraje smutnou úlohu kapra. Naší

olitičti lvové nedovedou nic jiného, nežli
Jeden na druhím slabosti a nedostatky vyhle
dávati a pak se jim dětinsky vysmívati. Koma
lid nejvzácnější svou moc svěřil, ten jiK

Bylo po svatých obřadech. Dítky vycházely
zase v řadě z chrámu a braly se ke škole. Pan
vikarius jim ze sakristie nadešel, A tvář jeho se
usmívala a bylo viděti nelíčenou radost na věkem
sešlých licích,

»Františku, dnee jste to nabíral slavnostně«!
pravil pan vikarius, když ho pan učitel došel.
Oslovoval vždy tak pana učitele, neboť ho znal
od dob dětských a jeho vlivu měl vlastně pan
učitel své postavení děkovati,

Fuga od Vaňhale, reverendissime a mezihry
Vitáskovy,

A ovšem neocenitelný Tomášek to ostatní
doplnil, s úsměvem vysvětloval pan učitel,

»Máte dobře, že sudujete naše mistry. Jest
v nich přece jen kus originelní myšlénky a
pak.. . no o melodii ani nemluvím. Škoda, že
tak málo si jich naši hudebníci všimají. Proč
pořád chodit do ciziny pro vodu, když u nás
máme křišťálové prameny«.

Reverendissimus pořád ten starý patriota i
v umění hudebním. :

»Jak by ne, Františku, když se tolik na naše
nadání a na náš pokrok ustavičně hřeší. Slyšel

Slyšel, reverendissime. to je genius!
Nová hvězda české muziky. Jen že pořád jsou
nám ty jeho věci nepřístupny. Málo jich dosud
vydáno. Škoda, opravdu škoda.

Za hovoru došlo panstvo ke škole, Malé
dítky odebraly se do tříd a několik větších udě
lalo špalír u dveří po chodbě,

Sotva pan vikarius vstoupil, ozvalo-se v to
nové stupnici chodbou: »Pochválen Pán Ježíš
Kristus — přišel nám pan vikarius«. A dítky
sezpívaly ve škále C dur vzestupné a sestupné
krásně ona nacvičená slova,

Pan vikář se zarazil, podíval se s radostným
překvapením na pana učitele a zdál se býti
v rozpacích. Pak zakýval pochvalně na dítky
hlavou, usmál se a pevným hlasem zazpíval
zrovna tek jako dítky: »Až na věky věkův.
Amen — přišel jeden k vám na examenel

Nyní se zas prodloužila tvář panu učiteli.
Brejle se mu svezly až na špičku nosu.

»Ráčil jste mne překonati, reverendissime,

Politický přehled,
Dnes bude odbývati výkonný výbor národní

strany svobodomyslné v Praze poradu, v níž dr.
Stránský podá referát o vyrovnávací akci na
Moravě,

Ve příčině zemských voleb v Čechách před
ložili již steročeští důvěrníci Mledočechůmnávrh
o společném postupu. Širší výbor, jehož nejbližší
porady súčastní se dr. Rieger, jednati bude o
eventualitách dobodautí,

Nedělní tábor českého lidu ve Vídni měl na
5000 účastníků. Rokováno o rovnoprávnosti všech
národů rakouských a vysloveno přání po organi
saci veškerých Slovanů rakouských za účelem
společného postupu.

Sjezd důvěrníků slovinských bude se konati
22. t. m, v Mariboru. Na programu jest porada
o požadavcích Slovinců jihoštýrských,

Ve schůzi istrijského sněmu z 3, t. m. pro
hlásil poslanec Spinčič při debatě o školském
rozpočtu, že slovanští poslanci budou hlasovati
proti, poněvadž vláda nadržuje ve školství Vlechům
na úkor slovanské většiny obyvatelstva,

Do Vídně přijela deputace haličských Rusínů
sestávající z řísských poslanců Barvinského, Ro
mančuka a přísedícího zemského výboru Savčake,
aby dru Kórbrovi přednesla různé stížnosti ha
ličských Rusů.

Vyvrací se pověsti, že bývalý ministr financí
dr. Kaizl jmenován bude generálním řiditelem cí
sařských statků. Dr. Kaizl je prý odbodlán setre
vati v činné politice.

Rozpočet na rok 1902 byl již vypracován
ve všech resortech až na jeden. Podatatných zmén
prý v rozpočtu není. Definitivní rozpočet celkový
sestaven bude v ministerstvě financí v září,

Bývalá císařovna německá Bedřichova, Vi
ktoria, matka panujícího císaře zemřela 5. t. m.
večer o 6 a čtvrt hod, v zámku Cronberku. Na
rodila se 21. listopadu 1840 z manželství Alberta
prince Sasko-Koburského s královny anglické Vi
ktorie, Zarputilým jejim nepřítem býval Bismerk.

Německý císař a ruský cár sejdou se ro,
září v Gdánsku. Při té příležitosti bude přeblídka
loďstva a námořní menévry 13. a 13, září.

Pařížský jeden list uveřejňuje interview
s presidentem Krůgrem. Dle něho nehledal Krů
ger dosud žádného sprostředkování, ani neučiní
více návrhu na čestný mír. Před zajištěním své
neodvislosti neodloží Burové zbraní a jsou odho
dláni ku všem obětem.

Z Pekingu oznamuje se dne 3. £. m., že
diplomatický sbor přivolil, aby 3000 mužů pra
videlného čínského vojska utábořilo se ve vzdále
nosti 20 li (li — 442 m) od hlavního města. —
Část císařského paláce byla již uprázdněna a úplné
vyklizení Pekingu bylo úředně stanoveno na den
15. srpna. — Vládě čínské vyhrožují boxeři novým
velikým povstáním, počne-li vybírati nové daně,(O
Jak není učenník nad mistra, ale dokonalý bude,
bude-li jako mistr jeho«.

»Františku, vy jste čtverák! Inu budební
kům už se musí něco prominouti«.

Pan vikář a pan učitel vstoupili do třídy.
Tam bylodětí namačkáno. Plné lavice, za lavi
cemi, po stupínku a všude. A ve dveřích tlačili
se zvědavé rodiče, jak budou jejich malí mudr
cové odpovídati.

Já se bál strašně, Měl-li jsem odpovídati
před někým cizím u přítomnosti rodičů, jakživ
jsem nic neuměl. A na neštěstí jsem zahlédl ve
dveřích i otcovu tvář.

Přišlo počítání a já si troufal, Vystrčím
nesměle ruku a hlásím se, Aleto mi bylo osudné,
Seděl jsem na kraji lavice a jak jsem zdvihnul
ruku, soused mne strčil a už jsem se válel jak
široký, tak dloubý na zemi. Obromným brekotem
doplnil jsem nemilou tu situaci.

»Mlče, konejšil mne pan učitel — »a pojď
počítat«. Konečně jsem ae utiňil a šel k tebuli,
ale počítání mi už nešlo. Než přes to premii
jsem dostal přec. Byl to malý lístek, na němž
byli natisknuti modří ptáčkové, Tehdy jsem
myslil, že mám milion a zrovna jsem domů
s tím letěl chlubit se mamince.

Premii tu hledal jsem pak v studentských
letech mezi lejstry na špýchaře, ale bohužel ne
našeljsemji...

Bylo po zkoušce. Děti dostaly premie a
pan vikář je pochválil všecky. Byl spokojen ná
ležitě. Uchopil ruku panu učiteli a gratuloval
mu k tak skvělým výsledkům,

»Díky reverendissime| — To všecko mám
jen děkovati váma!

No, no, Frsntišku, jen ne být tak skromným.
Já dal podnět a vy jste to oststní doplnil. Bóh
nám žehnej a posiluj Vás a pamstujte v obtížném
svém povolání na to, že to vlastně pracujete pro
vlast a pro národ. — Víte, co pěje náš Čelakovsaký«?

»Nevím, reverendisime, co račte mínit«.
"E mlčte, vždyť zoáte Stolistku nazpaměť.

Tam stojí: »Nepaměti do prop sti klesne pustý
darmochleb, blab, kdo pěstoval své vlasti jednu
růži, jeden štěpa| —

sKomu pak los méně skvoucí padl, aspoň



jichž v užito býti má k úhradě odškodného
(válečné nábrady) evropským mocnostem.

Drobná obrana.
deště k opravě hradecké konsisteře.

Čas se diví, že teprv on dostal opravu, kdežto

pr již přede2lety „ŠkolskýObzor“uveřejnilcelý obsah tajného výnosu konsistorníbo. Ne

umíme pověděti, zdaí to ní uhá výmlavaČasu, ule jisto jest, že by Škclský Obzor byl

připnoea také svůj tajný výnos odvolati, kdybyyla tsto pablikace vešla ve známost. K
známce Času, že konsistoř se nepřiznává, ja
koby mladí kněží odnášeli si svého času z
Hradce po svém vysvěcení vedle breviáře ještě
edou „pěknou knížka“ na vinici Páně, „Sbírka
kol. zákonů a nařízení.“ Tu možno sděliti k této

boblinovité námitce, že podobnou knížku žád
nému novosvěcenci konsistoř nedává, nýbrž si

jný může koupiti u spisovatelep. dra.rštíka za 2 K, jak by se o tom redakce Času
slušnou objednávkou mohla přesvědčiti. My se
jen divíme, jak může ebírka nynějších škol
ských zákonů nazývána býti „pěknou knítkon“.

Nikdy bychom si nepomyslí i, že dojdou zákony nynější moderní školy tak opovržlivého
odsouzení v Času, jenž vždy tak horuje pro
moderní školu. Krátce uzavíráme polemiku 0
tom nevydaném tajném oběžníku: Žádným vy
krucovaním ani výmluvami nepodaří se Času
dokázati pravost podvrženého „tajného“ ruko
pisn, ačkoliv Čas o Hankovi myslí, že jest
8nadno rukopisy podvrhovati.

Interview dra. Brzeráda. Uvořejnili
jsme již, jaký rorřach mezi protestanty vyvo
lala rozmlova dra. Brzoráda s redaktorem t.
1. „Čas“, „Osvěta lida“, „Právo lidu“, „Samo
statnost“ Česká demokracie“ a více jiných
časopisů neustále o tom píši a heslo „Pryč
od Mladočechů“ co chvile sepřetřáná. Nelze
ea tedy diviti, že i pan ek přijachal 60
svou troškou do mlýna — a v posledním čísle
věnoval tomu celý úvodník. Ovšem, že vyzněl
v ten emysl, aby protestanté se od Mlado
čechů odtrhli. Ale něco důležitého z článku
toho se přece dovídáme. Pan arcipastor Dušek
z Kolíns, který jest příliš citlivým, ovšem,
jen tehdy, jedná-li se o protestanty, ihned

apo! panu dra. Brzorádovi, a činil mu výčitky, proč takových výroků pronesl. V do
pisu tom mezi jiným stálo: „Své straně nijak
neprospíváte, evangelíkům českým nohy po
drážíte (I) a sloužíte jenom vším oplývajícím
klorikálům, dočasně snad svým spojencům I“
A dále píše: „Pak bych pochybovati musel, že
vůbec víte, jakým má národ býti a k če
mu ho chcete dovésti“ V těch slovech se

>
pro budoucí poutníky a poutníce urovnávej silnice«.

«Rád pracuji, reverendissime, a v tom jest
i má spokojenost. A po práci oslazuje mi živ.t
hudba«.

nJste stále stejný snílek Františku a zůsta
nete-li tak vždy, nepracoval jsem nadarmo.

»Reverendissime, račte odpustiti, že se
osměluji. Ale to jsem koupil bouslel Stradivarins
Antonius! Devět Mus v jejich ňadrech zpívá,
Sázím krk, že jsou pravée.

Vikář se naň podíval úkosem a samým
údivem mu zůstala ústa pootevfena.

»Není možno, Františku, ukažte je«|
Pan učitel přinesl housle Čtvero očí zs

bodlo se v jejich tvary a poznámkám nebylo
konec. Pan vikář vzal smyčec, přejel struny, zahrál
několik akkordů v rozličných posicích a kroutil
blavou.

»To jsou tónky, to jsou tónky« stále si jen
labodil a obracel housle ze strany na stranu.
eJeko máslol — A jak vyrovnané ve všech po
sicích. — Františku, ty vám opravdu závidím«.

A zas zahrál několik akkordů a zase ae
divil. A opět a opět dívál se do vnitř a stále sl
jen pobručoval: »Antonius Stradivarins

Pan učitel radostí jen bořel.
»No víte Františku, vám je přeji, vy s nimi

dovedete jak se patří hovořiti«,.
o

Dávno již nebolí hlava avi jednoho ani dru
bého toho snílka — muzikunta a Antonius Stra
divarius kdož ví, v které komoře prachem jest
zahelen, ale památka jejich trvá dále v pokoleních,
Všechno padne času v plen, jenom ne símě
dobrých kněží a učitelů, jež rozhodili v úrodrou
půdu chápavých dětských srdíček a tak i těchto
dvou mužů památka jich nesmrtelná, třebas jejich
jména nebyla v knize veřejných dejin.

At odpočívají ty staré hlavy v pokojil —
Než co by tak říkali nyní neší české budbé a co
by tak říkal pan vikarius nyní, kdyby tak četi
v novinách, že mistr Kubelík dostel od anglické
millionářky Palmerony Straduarky %a 50.000 fr.
To by si musil šedivou hlavu ukroutit a říkat
v údivu do věčnosti:

»Hm Antonius — opravdu Antonius Stra
divariuse|

opět jeví pravá povaha českých protestantů.
O svobodě bájit— ale svobodu uznávat jenom

ro sebe. Tedy ve prospěch těch „kleri
d“ nesmí žádný poslanec promluvit — ale

jenom ve prospěch protestantů. Svoboda po
slanch má býti obmezována, — poslanec nesmí
dát průchod svému svědomí — ale mé tanco

jsou hrubě a nespravedlivě ji od lístků úplně
beznáboženských napadání, tu protestanté 86
z tobo radují — a ještě ve svých časopisech,
zvláště v „Hlasech ze Siona“ horempádem
protikatolický boj atažují. Vzpomeňme jen, jak

saly mladočeské listy ještě před několika lety!
o bylo samé bratřičkování s protestanty — a

samý brabý útok proti katolicismu. To bylo
ovšem českým protestantům vhod. Nyní ale,
kdvž některý ten mladočeský poslanec při
chásí k přesvědčení, še ta svoboda nemá pla
tit jen pro protestanty, ale že i katolíci na
to mají nárok, když vycítí, že čeští protestanté
jsou blíženci vlastisrádných choutek pod heslem
„Los von Rom“ tu hned jsou protestanté
vzbůra! „Svobodu chcem, svoboda, ale jen
pro nás —pro katolíkyhranici!l“ PanDušek
svou větou, jakoby dr. Brzorád nevěděl ja
kým má národ být [jasně naznačuje, že by
si přál, aby celý národ byl v lůně protestan
tisma, který zarputilými cizinci byl hlásán —
a tím takó aby se více přiblížil k tomu, oč
vlastizrádní štváči usilují, k protestantskému
Prusku. Nevyznívá z toho již nový doklad,
že čeští protestanté vskutku heslo „Los von
Rom" schvalají? Vždyť „Hlasy ze Siona“ píší:
„My evangelíci čeští nadále se stranou mlado
českou jíti nemůžeme, nechceme li se sprone
věřiti masvých vlastních sájmech a na své vlastní
cti. Stanoviskem svým, které saujala strama mla
dočeská proti heslu „Los von Rom,“ objevila se
mámv takovém světle, že duos žádný uvědomělý
a své náboženské cti dbalý evangelík nemulšs
a nesmí s mladočešstvím míti ničeho společ
ného. Na jednom místě „Hlasy ze Siona“ po
pírají účastenství při bnutí „Los von Rom“
a na drahém ee jasně k tomu přiznávají. Měl
tedy p. dr. Brzorád pravdu a nebo ne? Není
tomu dávno, co „Čas“ napsal něco o „kleri
kalismu protestantekémi“ A tubyltaké
pan Dušek hned na nohou! Stále byl „Čas“ jeho
nejzamilovanější četbon, stále schvaloval jeho
spůsob psaní aradoval se kterak surově útočí
na práva katolíků —ale jakmile se také dotkaul
klerikalismu protestantského, již bylozle. Pan
Dušek se hned chopil pera — a svým obvy
klým, drzým způsobem hájil — protestanty.
Inu ovšem, klerikálové jsou jenom mezi ka
tolíky, kdepak, aby 8e nalezli také mezi pro
testanty! Klerikalismus jest zneužívání které
bokoliv náboženství k nešlechetným neb
osobním účelům — ale protestanté každého
horlivějšího katolíka vůbec názvou „kleriká
lem" — kdežto klerikalismus protestantský
uzpávati nechtí. To jsou jen samí čistí berán
kové, ti neznoužívají svého náboženství k ne
kalým účelům, — klerikály jsou jen — ka
tolici! Toť opět novým, jasným dokladem že
pod tou rouškou svobodomyslnosti protestanté
vlastně propagojí své, národu českéma nepřá

telské choutky a udržají boje proti katolíkům
—ale když ta svobodomyslnost opravdu na
bývá svobodomyslného rázu, pak to prote
stanté nemobou potřebovati. To se jim nehodí
do krámu. Páni poslanci by si to mohli za

pomeoní kdo vlastně nejvíce ohrožuje svodu smýšlení. Pan Dušek ukázal nyní v pra
vém světle celou tu nahotu protestantismu,
vlastně klerikalismu protestantského.

TADOKE

Z činnosti katol. spolků.
Z katolických spolků v Pardubi

eleh. Sdružené katolické spolky pořádají avěcení
prapora dne 8. září b.r. Prapor posvětí ndp. biskup
kralovébradecký.

Z ústředního sdružení katolických
spolků dlocése kralovéhradecké. Ví
borová scbůze koná se v neděli dne 11. srpna 0 2.
hodině odpoledne v „Adalbertina.“

Katolická jednota v Debrměce ko
nati bude v neděli, dne 18. t. m. echůsi, při které

přednáetí bude p. red. Vobejda-Prosečský s Hradcerálové, o tbematě: „Hositetví » svobode.“
Jednota katolických mužů a jinochů

v Horním Stodenol pořádá svojí spolkovou sobůsí
v neděli dne 11. srpna o 4. hodině odpoledne v ho
stinci a pana Fraotiška Břísy v Romém. Po zahájení
acbůze předsedou promluví pan Aatonín B. Drápalik
"0 domovském právu.“

Nvatojosotská Jednota katol.mužůa
jinochů na Siesském Předměstí pořádá sa Inak. spolu

Úsobení členů bratrské jednoty královéhradecké v ne
dali dne 11. srpna 1901 v zahradě p. Jonela Špryňara
na Slezském Předměstí velkou zahradní slavnost.

V tevaryšské jedmotě v HradciKrálové
dlel návštěvou ve středu dne 7. srpna vdp.P. Mině

ků katolických. Přineslre, s vídeňských
v od J. Em. kardinála dra. Grnachy, kníše arci

lakupa vídeňského.

Zprávy místní a z kraje.
Divčí pemslemátFrantiška Josefa

I v Hradci Králevé. Stále rostoucí anaba
opatřiti | dívce větší vzdělání, svýšuje den ude dne
poptávku po přiměřeném a bezpečném vzdělávacím
Ústavě, takže dnes dosavadaí počet podobných ústavů
nepostačoje. Časová tato nutnost přivediei kongre
Gsci zdejších úkolekých sester ku vystavění velkého
zdravého ústavu, jenž by vyhovoval i všem zdravotním
požederkům. Ústav tento nesoucí názov „Ponslonát
Františka Josefa L" vystavěn jest proti obecným
školám uprostřed veliké zahrady, jsa přístapen 20
všech stran vzdachu | slunci. Zovnějškem svým, zvlá
ště architektonickým provedením průčelí předního
risalitu, patří pensionat mezi nejkrásnější budovy
v Hradci Králové a rovněž vnitřní úprava jest vzorné.
Ústav má světlé, široké chodby, vysoké síně, vytépěn
budo ústředním topenim, má lázně s vanami í eprchou,
má zimní i letní tělocvičnu a osvětlován bude acety
lenem. Do penslonatu přijímají se chovanky nejenom
pro vyšší vzdělání literní, hudební a pro vzdělání
společenské, nýbrá i žákyně navětěvající měšťanskou
aneb obchodní škola budou přijímány na byt a v opa=
trování. Zvláštností penslonata bude kurs pro vzdě
lání pěstounek do opatroven a dětských jeslí, jeně
jest ton dobou pouse v Praze. Absolventky tohoto
kursu po vykonavých zkouškách v kursu dosáhnou
spůsobilosti ku vyučování ne svrchu zmíněných ško
lácb. Dne 18. srpna o 8. hodině ranní bude pensioe
nat ndp. biskupem vysvěcen a účeli svému odevzdán.

Sjezdabiturientů gymnasiavHradel
Králové « r. 1871. odbýván byl po 80 letech
v Hradci Král. dne 83.a 4, t. m. Sjezd ten neobme
goval se pouze na ty, kteří v roku 1871 poodbytých
studiích gymnasiálních zkoušce mataritní so podro
bili, nýbrž přízvání byli k němu všichni, kteří spole
čně navštěvovali vyšší gymnasium neb některou třída
jeho v letech 1807—68 až 1870—71. Přátelský večí
rok due 3. t. m. odbýván byl v Grand hotelu, kdež
druhého dne následoval společný oběd. Učastenství
bylo dosti četné, dostavili se z 46 na živa jsoucích
kolegů, jichž adresay byly známé 22, tedy téměř po
levice, a jeden z nich, prof. Zbraslavský dokonce až
s Moskvy. Doatavili se tito pánové: Dr. Bednář Em.
advokát ve Vys. Mýtě, Běleký Frant. c. k. berní ofi
ciál v Kolíně, P. Dvořáček Jan, farář v Babicích,
Hojsák J., učitel v Jeseníku, Hromádka B., kand.
advokacie a řed. kanceláře v Praze, Jásenský Ant.
Hidící učitel v Strážnikovicích, P. Ježek Jan, kn. sr
cibiskup. notář, prof. v Praze, Jirásek Al. c. k, školní
rade, rytíř řádu cís. Frant. Josefa, v Prazě, Kleiner
Jos. c. k. pošt. kontrolor + Praze, Kneip Frant. c.
k. soudní tajemník ne Smíchově, Pavelka Frant. c. a
k. major v Budějovicích, P, Pobl Josef, farář v Ja
vornicí, Saal Jos. c. k. poší. správce v Hradci Král.,
Trrdý Adolf, rada řed. hypoteční banky v Praze,
Vaněk Karel, notář. úředník v Hradci Kr., Vávra
Čeněk c. k. řed. gymn. v Přerově, Vávra Fr., c. k.

rof. v Písku, MUDr. Veselý K., lékař v Jimramově,
Viravský V., o k. prof. v Praze, Zbraslavský Jan, ©.
k. prof. v Moskvě a Zyg) J., řid. kůra v Chrudimi.
Při přátelském večírku dne 3. t. m. přivítal doatavivěl
se drahy prof. P. Jan Ježek, který drahého dne
v studentském chrámu Páně zároveň s kol. farářem
Dvořáčkem a Chmelíčkem mši sv. čotl, přiníč vzpo
menato bylo zesnalých učitelů akolegů. Na přátel
ském večírku vzpomenul kol. Kneip vřelými slovy
zesnulých, jichž památka uctěna byla povstánímzo
sedadel. O schůzi přátelské vyrozuměn byldeputací
býv. ředitel gymnasia p. Jan Klampar, vynikající
věrný přítel a podporovatel studující mládeže,
který se schůze po skončeném obědu súčastnil, přiví
tán byr nadšeně od všech účastníků, při kteréšto
příležitosti dokázal, že výtečná jeho paměť věkem

seslebena nebyla. Bývalým oborům p. šk. radoviKončickému, pap. prelátu M.Haklovi, Slavíkovi, dr.
Taftlovi a Votraboví zaslány telegramy, na něž týš
den ještě odpověď i pozdravy došly. Při společném
obědě nejen obnoveny byly přátelské styky = mládí,
ale užito bylo příležitosti té, aby oslaven byl v první

řadě milený druh, vědy věrný přel a věhlasný spisovatelčeský, p. školní rada Alois Jirásek, který
slaví tento měsíc své BOleté narozeniny a kterému
platil první od p. ředitele Čeňka Vávry pronešen
přípitek. Přátelské schůze, při míš proneseny mno
přípitky a pozdravy,skončila dne 4. m. večer v ho
telu u černého koně.

Vejemská posádiku králobradeckéodebéře
se de 16. t. m. na manerry, která budou v okolí
Skutče a Litomyšle konány, — a vrátí se asi 20.
záři sase do Hradce zpět.

V záležně Králohradecké bylkoncem
července t. r. pokladní obrst 566.760 K. 8% h. Počeb
členů 676, počet vkladatelů na knížky 1372 a počet
vkladatelů na běžný účet 161.

Studentská moclehárma, zřízenápéčí
klabu českých toristů a umístěné v tělocvičně ob
chodní akademie v Hradci Králové, byla následkem
nedostačujících 5 řádně zařízených postelí se svolením
p. St. Červeného, měst, policejního rady rozšířena ještě
o 3 postele z nouze. Poukázky k použití této se ne
vydávají žádné. Stačí pouze předložiti školníkovi le
gitimaci K. Č. T. řádně vystavenou ústavem, posledně
stadajícím navětěvovaným. Není-li této, stačí vysvěd
čení z letošního druhého běhu. Pan policejní komisař
vykonává toliko potřebný dozor.

„Elektra“ dramatickýpamílet, který v so
botu dáván byl spolkom akademickým „Dobroslav“
na jevišti Klicporova divadla v Hradci Králové, nebyl
dáván celý, nýbrž byla některá mlste, která by



vabesorale pohoršení pří censuřesečkrtána. Před
etarení obcoval řiditel Národního divadla = Prahy p.
Bohmorans, jakož | episoratel Jirásek a p. dr. Pippich.

Místní a-okelní vořejmosti“. Pod
timto násvom uveřejnil spolek akademiků v Hradoj
Králové sábodleuhé „snalána“ v-pOsvětě lida“, v „N.
Listech“ (a snad ještá v jiných) V němě pravdě „ska
demickým“ způsobem se vrhě né „Obnora“. A jsk
by také ne; protože „Obnova“ gesobralovale proti
katolický pamflet „Elektra“, protože se divila té
akademické troafalosti, že ve prosp-ch této proti
katolické štvanice se vybírá i na farách — a če způ
sobem slašným dala akademikům pokyn, že by mohli
své slavnosti konati i takovým způsobem, aby se to
všemu obecenstvu zamlouvalo beze vší provokace
a urašení náboženských citů většiny našeho obecen
stra. Poněvadá v celém „saslánu“ kromě čistě aka
demických hrubostí a radikálních výrasůžádných
věcných s dostatečných důvodů nespatřajeme, ne
třeba také odpovídati — s sond ponecháváme nali
veřejnosti. Jest to jiš za nynějších dob zvykem, že
mladí páni, kteří třeba rok na universitě stráví, při
cházejí pak na prázdniny, aby všemuvýmrodákům nká
mali, še jsou něco více neš ani, šetedy dovedoa jinak
také ve veřejnosti jednat, byť ae to ani s jich pře
svědčením ani nesbodovalo —a u vášnýchlidí
to budilo útrpný úsměv. To „brdinství“, čívlastně hloupé
foriantství těch „veledůležitých“ kapacit jest jiš snámo
— a proto každý si o tom učiní dostatečný úsudek nám

Renovace Grand hotelu v HradciKrá
lové dospěla právě k svómu zakončení. Pan hotelier
Morávek, který vše svým nákladem nechal zřídití,
phčinil se všemožně, aby místnosti byly skvostné
ozdobeny, což se také stalo. Skvostné práce štuka.
terské, vkasná malby, v nichž nešetřeno poslacenými
ozdobami, nádherné vásy s umělými květinami atd.,
to vše nyní spatřajeme v Grand hotelu. Nenalezlo by
se nyní v Hradci nádhernějších místností nad tyto,
ano i v Praze tak pěkných místností hostinských jen
málo nalezneme. Netřeba sni podotýkati, še to našemu
město slouží jenom ku cti.

Ouhřívka komí. Póvozníkyhradecké pot
kals vážná neboda. Vo stáji hostince u „Modré hvě
sdy“ ujištěny 4 případy uakežlivé osbřívky, takže a
koně uúzenáře p. Zákrarského a 2 koně povozníka
p- Doležela byly ihned zastřeleny. Kromě těchto utra
cených koní jest ještě as 7 koní v karantéře a pos
bodoóho. Rázným tzakročením úřadů snad ce podaří
tato morovou nákasu omeziti na svrchu uvedené pří

pady. Stáj, v níž choroba ne objevila, podrobena
přísné desinfekci.

Stavitelové v Královéhradeckém
lit. správním okrese. PředstavenstvoJo

oty stavitelů v král. Českém ném eděloje, še se
v Královébradeckém polit. správním okresu nalézají
následující atavitelové: Váci. Bahník, Fr. Černý, Jan
Frid (úřad. ant. geometr),Jan Janča (staveb. inženýr),
Josef Jiblavec, Josef Meler, Frant. Plesnivý, Frant.
Potůček, Frant. Staněk (aut. geometr), Tomáš Suhrada,
Viktor Weinhengst v Král. Hradci; Otto Kudrnáč
v Hořicích.

Úmrtí. Opět jeden nadějný kněz stal se obětí
zákeřné choroby plícní. Vip. P. Engelbert Daniel, ko
operator Pouchovský zomřel © Krncemburku po delší
trapné nemoci, v náračí svých rodičů dne 7. srpna
1901 v mladistvém věku 99jar; na kněze byl vyavěcen
26. července 1897. B. i. p.

Úmrtí. V Solnici zemřela dne 30. července
(. Tekla Košťálová v 76 roků věku svého! Zvěčnělá

.bylo matkou oblíbeného spisovatele dp. Frant. Jiřího
Košťála, faráře ve Skuhrově a P. Aoccarsia Košťála,
kverdiána a delinitora řádu sv. Františka v Zásma

kách.
Z Kladrubech «lavildno 28. m. m. čtyři

eetileté jubileum kněšeké vldp. Fr. Klapal, bisk. notář
a vikář v Kladrabech. Jubilant narodil se r. 1887, na
kněze posvěcen r. 1861, načež působil jako kaplan
v Deštné, Novém Městě, České Třebovéa Chradimi.
R. 1881 astanoven farářem v Klsdrubech, kde nyní

celých dvacet Jet ku blaba svých kollatarníků s nenavnou pílí a příkladnou horlivostí pracuje. Vldp.
Jabilant jest majitelem slatého záslužného kříže a ko
ranou — a čestným občanem Kladrabským.

Na d rukopisné kmihy spisů
Temy ze Štítného = roku 1465., chované
Y museu královs:ví Ceského pod sigo. III. B. 6 na
chásejí so tato dvě stará posnamenání: I. Žádný la
komac tyto tři věci svým lakomatvím uboniti nemůše:
první nemá, kdo by za něj stonal, drahé nemá, kdo
by zá něj umřel a třetí nemé, kdo by ze něj do
pokla přišel. IL Církev svatá když soužena jest,
tehdáš roste, když protivenatví trpí, tehdáž kvete,
kdyš potupena jeet, tebdáž vrospívá, když trestána
Jest, tebdáž srosumívá, kdyš zabit jest, tehdáž ví
těsí: tehdy stojí, kdyš se sdá býti přemožena.

Uěltelé a katechati. Pisateli jislivého
článku „Učitelé a katecheti“ v „Osvětě lida“ musíme

řipomenonti, če dádný kněs se nestane kmtechetou,
Řtarý matarity nemá. Tadíš každý katecheta nárok na
akademické vzdělání má, třeba mu to i pan učitel,
který absolvoval měšťanskon škola popíral, Proto
třeba dříveo věci lépe ee informovati, prvé neš-li sa
čnete psáti. Ostatné akadem. vzdělaný pan redaktor
to jistě dobře ví, ale jeho stanovisko citu a spravedl
nosti přece dovoluje, aby tuto nepravdu nechal oti
sknont. Kromě toho pandopisovatel dobře ví, če
katecheti zase na druhó straně zkrácení jsou tím, že
nemohou se atáti řediteli. Ale pan dopisovatel toho
te ani nedotekl.

Kejlcké evangelíky 'slorozšililaspráva
Obnovy o přednášce Husově v Kojicích. Sháněli pod
pley i a katolíků, aby jim dosvědčili, že Trnavský
pan farář mluvil jako anděl míra e ne jako apoštol
německo-ovangelického hesla „Pryčod Říma". V tom
emyslu bylo uveřejněná i lokálka V „Času.“ Jate vy
čtveráci!. Když evangelický pastor topí katolickou

ofrkov v katolické vesnici, to je dlo vás anášeniivovi,
ale kdyš ee katolíci bájí, to je jiš heamáBenlivosts

ru máte německou.
Není váš pojemo snášenlivosti a rovnoprávnostitaké
německý? Němeca ovangelík choo všude panovati.
Ty katolický Vaško, kdyš ti nadávají a bijí tě, mlč
a snášej to trpělivě, neboť to je svangolioko-něnsecká
„snášeniivost.“

Uzsání „Rad. Listů.“ List riteriních
státoprárníků, jak je as s obliboa nazývá, přináší
v rebrice „Vláda tmy“ pochralné vysvědčení dírěleu
pedagogiu školských školských sester ve Cbrudini.
Ani nejkotoličtější list nemobl by tek věcně a vlo
stranně referovati o osvětové, vlastenecké a bomanní
stránce tohoto výtečně řízeného katolického ústavu,
Jak to čin v 6. 62 „Radikéloí Liaty.“ Uznání toto
jest sice vynuceno 5 19. tiskového zókons, sale proto
přece jest velmi cennou reklamvu pro klerikální po
dag: ginm chradimaké. Rázné toto obbájení dobrélo
Jména ústava slouží ke cti temní správě a mělo by
býti porsbuzením 1 mnobým mutským správám, aby
též používaly při pomlavách výhod $ 19. ku reklamě
svých Úústevů a nevydávaly svou nevšímevostí čest
svých ústavů na pospas pomlavačům.

Otevřenost ©„Školského Obzera“
Z „Batolických Listů“ se dovídáme, že „Školský
Obzor“ přináší teprve nyní jízlivé články o přednálce
redaktora „Obnovy“ v Bělé u Přelouče. Nečetli jsme
článků těch 8 proto dnes jen poukazujeme na některé
okolnosti, které jasně na „charakter“ Školského Obr.
ukazují. „Školský Obzor“ jest nám zasýlán výměnon,
jak tomu i v jiných redakcích jest, Ale právě ta po
slední čísla, v nichž články ty uveřejněny byly nás
Medošla. Stalo 86 to snad na radu dopisovatele, který
se vnad bál, aby v „Obnově“ na jeho vývody mebylo
reagovámo? — „Školský Obzor“ u:tavičně něco bájí
© otevřeném boji. Nože, kde jest ta otevřenost, když
se zde bojí, aby se o jeho duchaplbých článcích
v protívném táboře nedovědělo? To pak není otevřený
boj — ale zákeřnictví, — Dále jest nápadným, že
správy o schůsl té oreřejňuje „Bkolský Obsor“ teprve
nyní, kdy celé dva měsíce od té doby aplynuly?
Nebyle zdo patrné susbe, aby účastnici scbůze jíš na
přednášku trochu porapoměli — a aby sl dopisovatel
mohl napsati ne co bylo řečeno — ale co sám chce?
Prozatím opakujeme jen to, co jsme hned po schůzi
uveřejnili a sice: Schůsi té přítomno bylo a«i sedm
učitelů. Po přednášce vysval redaktor t. 1. všechny
účastníky aby pronesli své námitky, Když se nikdo
nehlásil, bs naopak. slyšeti bylo soubles, opěfoval
své vysvání obrácen jsa k pp. učitelům. Ale wi
obl se neozývali. Kdo je opět ta otevřenost? | Proč
nepronesl dopisovatel „Školskéhu Obsora“ své ná
mitky boed? Ostatně, „Katolické Listy“ velmi půso
bivě s obratně osrážky „Školského Obzora“ vyvrátily
a správnost výroků redaktora t. L potvrdily.

Velilké sache, které na jaře panovalomá
ze následek časté bouře, krapobití a veliké lijavce,
které úrodu ničí, tak de v mnohých místech hoapo
dáři e velikou obavou hledí do budoucnosti. Zprávy
toho druhu stále nás docházejí, jakood Sedlce, Hlinska,
Chocně, atd. Kde ještě úroda stálým suchem jakž tskč
ee zachovala, tam zase ji ničí živelní pohromy.

Lžovlětí občané jsou tmářia zpátelnici.
Hádejte proč? Proto, že avětí neděle a svátky odpo
činkem od práce a návštěvou chrámu Péně. Je ten
dopisovatel z Týnice v Labských Proudech přítelíčkem
lidu a osvěty! Jemu by bylo mílejší, kdyby se v ne
děli dopoledne hodně dřeli na polích a odpoledne šlí
se Sokolem na výlety a tam hodně platili. Pak by
byli ouvícenými vlnstenci. Kdesi bylo prý totiž
slavně prohlášeno, kdo hodně platí na Sokola, de je
dvojnásobným vlastencem. Víme proč, pane dopisova
telil Ví to celá Týnice. I vy sám to víte. Loňské jed
natelská zpráva Sokola se o tom troška zmiňuje.

Na meterau z Karlových Varů do
Pardubie. Dva lázenští hosté vyjeli z Karlových
Varů v neděli večer o půl 10 h. nu pěkném lehkém

francouzském motora a přijeli do Perdabic v poněšův 7 hod. ráno. Odtud poslali telegram do Karl. Varů
a ihned obrátivše, vrátili se na motoru zpět.

Otravování vody v Labí děje se dále
odpadky továrny na čištění petroleje firmy | David
Fanto et Comp. v Pardubicích tak, že nejen ryby
v Labi hynou, ale že i lidé kolem Labe bydlící labské
vody ani pro dobytek upotřebiti nemohou. Za tou
příčinou přibyle do Prahy k místodržitelství deputace
zástupců obcí kolem Labe bydlících a podala zde
proti tomuto otravování a snečisťování Labo protest

podepsaný o měst Přelouče, Kolína, St. Kolína,$nice, pak obcí Lány, Valy, Opočinek, Semín, Lhota,
Rosice, Sukojedy a Krchleb. Ale „Osvěta Jidu“, která
tvrdí že stojí na stanovisku citu s opravedlnosti se
o tomto ani nezmínils. Ona dobře vf proč. O tá ši
dovskédrzosti|

Ničemí památek. Jedna s nejstaršíchpav“
mátek českých, staroslavná Hora Kunětická utrpěla v)
poslední době opět škodu tím,še majitel velkostatku.

pardubického, milionář burvůDrásk nechal vybí- 'rati kámen z čedičových útesů“Končtické Hory, čemuž

padlo za oběť kus starých bradeb na západní atraně.!řičiněním tohoto pána, strácí stará Hora Knnětická
na ové historické ceně rok od roku vlo a více. Cožne

Jze tomato vandalismu učiniti přítrž? Má ej českýnárod klidně přihlížet, kterak staré památky jeho ruka.
cizincova ničí? Bylo by záhodno, aby povolané kruhy
v době nejblišší ee postaraly o to, aby se podobné.

v Bad kterými celý českýnárod jest rozbořčenvícenedály „"
Šedesátileté Jnbilomm kněfské alaviti

bude dne 10. t. m. stařičký, zasloužilý děkan vedp.
František Poimon, býv. farář a děkan v Dešné (dice.
brněnská) biak. kone. rada, atd. který stál v řadě badi
telů moravského lida a jak ne náboženském, tak i na
národním poli získal si sáslah velikých. Byl také lite

ráraě :«smebáškě.jaho d Polné vabu

dily modry rmdák PřejemeVedlejubilantovi, sby se v spokojenosti a ve ndraví
dlouho těšil zaslonšenámu odpočinku.

Útalna svaté Alšběty v KMyšperku.
Minolý čtvrtek, totiš dne 1. erpns £. r. vysvěcens ©
svému účeli odovzdána byla zde nová útelna pro
dítky. — Vanelenon ta myšlénku pojala a skatkem
o velikým nákladem provedla šlechotná comtema Elice
se Stabenbergů. Tato Elechtična, ryze katolickým da
chem preniknuteje katoličkoui ve skutcích, která se
o tm malou drobotína stará jako pravá matka, ba více
vež některá matka, protože pečuje ne pouze o Česné
blaho dítek, ale i o vychování jejich náboženské, čo
hoš enobé naše matky „po městska“ zanodbávají, Po
euoho let odírá mnoho dítek latem, v zimě stará se
jim o pokre, sama dítkám rozdělojíc a nyní vlastní
domov dítkám docela zřídila. — Po loňském požáru
ona znajně mírnila bol nešťastných, poskytnjíc jedno
tlivým rodinám značné obnosy, — Báh sám al je
štědrým odměnitelem této Stědré, šlechotné dámě, ona
taká od světa vděku neočekává, (Dalo by se mnoho
vyprávět o vděčnosti některých Kybpereckých!) Správa
útalny povedou 2 řeholnice s kongregace Nejsvětější“
Svátosti oltářní, povolené s mateřského domu z Čes.
Budějovic, Umornom práci podatapají tito andělé
v lidském těle, kdyš den ode dne, od rána do noci
so zabývají asi sto dětmi od 2—6 roků. Pro naše
město to bade úleva veliké, dobrodiníneocenitelné,—
Kéž požehnání Boží spočine na prácí jejich a pronikne
skrze srdce dítek i do srdcí otců! Vím zcela jistě,
še po nějaký čas a možná dost dlonbo, budos ně
kteří otoové, ač použijí dobrodiní této katolické in
stituce, na schůzích bouříti proti církvi, proti řebolím,
proti nábošenství a klábosit, že kněží « řeholníci
nedělají nic a jen se mají dobře; — jděte s pře
svěděte se| Jsonf zde exempláry takových, kterým
tento podnik je trnem v oka, bojít se, aby trochu
toho jienébo, blahodárného arětla praktického učení
Kristova neproniklo do lidu a nepřišly k platností
Kristovy zásady i u nás. — Neškubejte sebou pánové,
co Vám řeknu: neškodil by s nás sni čistě katolický
upolek, aby konečně spadly mnobým Šapiny s očí, a
= nevěřících Šarlů ae stali osvícení Pavlové, které
by nedovedly omámit sni bengály o 6. červenci, jichě
morálním strůjcem nebyl vlastenec, ba ani příslošník
nešeho rodu křesťanského| ACvzrůstá a šíří se prak
tický doch křesťanský mezi námi s pak v nás kře
oťanská láska spůsobí ( občanskou svornost|

Z Králík. Neštovicev Králíkách o nichš ee
hned v novinách peslo, měla jen jedna osoba, která
však se již uzdravila. Desinfekce příbytku a náčiní
jest provedena a tudíš nebezpečí nakažení je odstra
něno. To ae následkem nařízení o. k. hejtmanství
v Žamberku ze dne 1. £t.m. č. 36032 tímto všestranně
ve vědomost uvádí. Úřed purkmistrovský v Králíkách,
ze dne 5. srpna 1901. Jan Kretschmer, parkmistr.

Neštěstí. Z Radími se nám píše: Nedostatek
vody na nově založeném hřbitově radímském přiměl
kollátura ke stavbě studně hřbitovní. Práci ta vyko
návalo několik přespolních dělníků, kteří docházeli
každého dne domů. Obtíšná jejich práce byla une
enadněna tím, de přišli záhy ne akálu, kterou se jali
lámati prachem. Při tom se objevil ve studní kyse
ličník uhličitý. V sobotu, dne 3. srpna okolo 7. hod.
večerní připravili dělníci ještě 4 patrony k výstřelu,
Dvě rány vyšly, ale na drahé dvě marně čekali. Proto
pustil se jeden = dělníků, A. Jirásek, do studně v
okovu, ale ku podivu ostatních se dlouho nevracel
eniž by se ozýval. To pohnulo drabého dělníka J.
Urbana, že se spastil za ním. Kdyl ale ani ten se
nevracel, volali outatní do studně. V odpověď alyšeli
jen těšké oddychování. Tu nastalo zděšení meni svědky
smutné události, ale nikdo = nich neodvážil se více
do studně sestoupiti. Na volání o pomoc sběhlo se

množství lidu a celá osada bylapřípdon ton saujata.Jeden s přichvátavších sem, p. V.Horáček, sestoupil
po žebříku právě přinešeném do studně, ale jelikoš
mu bylo uvaitř nevolno, musil se vrátiti. Mezitím
p. Frant. Krátký, oblíbený zpěvák kostelní a cvičitel

zdejších hasičů, orázal si otvory dychací mokrýračátkem a ustoupil sám do studně, kdyš p.Horáček
vyšel. Tam přivázal nejprve A. Jiráska k okora a vy
dplhal se ven. První nošťastník byl vytažen. Silný
tento muš těžce oddychoval a pomatené mluvil, kdyš
asi sa čtvrt hodiny k sobě přišel. Na těle měl četné
poranéní a musil býtt přítomnými obsluhován. Mezi
tím elesl p. Fr. Krátký po druhé do studně, aby ještě
J. Urbana zachránil, což se mu s nasazením vlast
ního šivota podařilo. Kdyš se vracel zo stadně a chtěl
jiš na zem sestonpiti, zavrávoral s byl by také sám
. do stadáě, kdybynebyl okolostojícími zadržen.

a to byl vytažen drubý nešťtastník. Tentobyl velmi
těžce zraněn, měl prorašenou hlavu s poreněnouhlavní
tepnu. Lašel v bezvědomí těšce oddychuje. Tomuto
byla udělena místním p. farářem svátost posl. pomasání.
Byl také povolán nejblišší lékař ze Železnice, který

nebožákům poskytlpral pomoci. Bylo abledáno, žejsou oba těžce zraněni a otrávení kysličníkem uhliči
tým. J. Urban kromě toho Béppěl silné otřesení mozku,
neboť jak se všeobecně sondí,: kdyš chtěl svému
soudruhboví pomoci, s okovu po hlavědo studně při
spouštění.Ňs to byl Urban odveta da zemocnice
jičínské a A. Jirásek na svou žádost do obydlí svého
v Robonsích a povolán k němu lékař. Z výroků obou
dělníků, kteréž před několika dny proneseji,dá 60 sou
diti, že měli o tom jakousi předtacho. Oba ubožácí
byli dobrými dělníky a otci četných dítek, které jich
s toučebností s matkemi svými očekávaly. Odrášný
a obětavý akatek pane Frant. Krátkého zaslouší plného
uznání. Dá se očekávati, še A. Jirásek se posdraví,
ale J. Urban zaplatí svou ochotu snad širotem.

Milostná drama. V Dolanechu Pardubic
Udržoval seleký synek Fr. Hruška jiš několik Jet ne=
dorolený poměr s vdanou bostinskou Singerovou,



pena ztevolvoru,nešelpechl.Hosjinskéutrpěla
Ea cestách se můželecos přihoditi,slosotra

člověkvyjdean brnaicedo Preska,te mák tomu
nejlepší příležitost. Tak pam J. R. s Pardubic nám
eděluje: Vyjel jsem si také jednou sa branice, abych

o podívat jek setěm našim „bodrým sousedům“daří.Z Hor.Adersbachu jsou del pěšky. U celního domku,
kde se mi zjovili strážníci, jsem musel nechat
problídnouti svůj vak. Pražák, který jej prohlíšel,
patrně hned pozaal do jsem s přoto neustále
cosi bračel do vousů. Když byl hotov sabračel sane
něco, čemnů jsem nerozuměl. to snamenalo, že
jest jsko hotov — ale kdyš jsem se nebýbal, uchopil
vak'a hodil mi jej atak rostomilým posuůkem na

záda, de bych byl laknatím málemopadi Poněvadějsem věděl, do jsem v „řídi kázně s dobrých mravů“,
poděkoval jsem slušně sa tento „roztomilý“ projev
přátelství a šel dál. Hned v první vesnici mu avítalo
několik peů. Ale pravých prušáckých pe. Odbáněl

jsem je od nebe, ale nadarmo. lou, pravéprokýcképovaha! Jako by jiš ti pai tušili, do přicházím =
— a proto mi věnovali svou vzácnou pozornost přes
celon vesnici. Šel jsem do hostince. Stěžují si, že u
nás v Čechách jsou jiš ochranná opatření, aby pocestný
nebyl takovými hsfany znepokojován —ale ten něšný
pan hostinský mi odpověděl: „Dršte hubu, o nás jsou
psi lepší, neš u vás lidi“ — Podobných případů jsem
zašil více. Proto brzy jsem zase £ tó „kulturní“ říše
utíkal — zase přes hranice do toho „Wenmelelanda“.

Sebevražda v hostimel. V Kameniciu
Králík sedělo onshdy několik rosjářených hostí,
mesi nimiž i místní hojný. Bavili se nenuceně — a
kdyš byli v nejlepším, poodešel amějící ae hajoý do
koute a prohodiv ještě několik vtipů k obvoselení
upolednosti, uchopil avon puška a k velikému pře
kvapení všech hostů — sezastřelil. Opravdu, v dnešní
moderní době pášou se sebovraždy u tak-lehkon my
alí — tak jako by se jednalo 0 zastřelení koroptve|

Chameleem. Z krahů obecenstva králové
hradeckého se nám oznamuje: Máme sice v našem
městě dosti chameleonů, kteří mění barvu dle okolnosti
— ale zvláště matno poakázati na jednu takovou
„obarakterní“ osobnost, která konečně zažila již
v leckterých hostincích zdejších všelijakého ne právě
příjemného „odchodu“. Jméno prozatím nevyzrazajeme,
ale bude-li nutno, uveřejníme i to « přísinšnými
daty, týkající ne hlavně minulosti a spůsobu divota
této speciality. Člověk ten byl snad divadelním hercem.
Alespoň jeho vystupování o tom svědčí, Dnes hraje
v „Loupečovicích", zítra tase ve „Svědomí“ a po
uítří třeba v „Troubadonru“. V tom posledním se
svláště vyzná, Jisté podezřelé místnosti by mobly o
tom dát svědectví. Také jeho vzezření něco s „Tron
badourem“ společného má. Sejdeš se a ním, zeptá so
tě bned, jakého jsi smýšlení. — Odpovíš — a hned
máš jeho úsudek. Ovšem přísnivý. Nadá té straně,
která je ti nepřátelskou. Sejde li ae a rad.pokrokáři
nadává „Obnově“. A umí to proplést- pikantními
hlstorkami, které nepochybně sbíral © „Pikantního
světa“, neboť tákové časopisy nejraději čte! Přijde-li
mezi katolíky, opustí mase ne „Osvětu lidu“, ovšem
tak, jakoby on sám byl přesvědčen o těch nejtej
nějších náležitostech redakce. Na „Ratibora“ si v3po
mene také, dosti často, dle toho, jskou má apolečnost.
Dnes se mu vysmívé, zítra saso jej obválí. Tak to
dělá a kašdým časopisem! Také v anonymních dopi
sech jest mistrem. Nepohodlné mu osoby dovede
dobře na příslněných místech očerniti. Bude prý také
redaktorem, lepší tomu rozumí, než kdo jiný. Tak
alespuň o sobě tvrdí. Dovídáme se, že zkusil svého

štěstí již na růsných místech, n listů opolických,bezbarvých, mladočeských, radikálně-pokrokových a
p. To jest mu jedno. Bude sbírat prý dobře lokálky
a 0 nic jiného tu nejde. K čemu potřebují čtenář:
něčeho jiného, jen kdyš vědí klepy s města i s okolí.
Jeden pán ho chtěl šelovati pro nráškune etí, kterou
o pěm šířil. Sotva se ale přesvědčil co to za člo
věka jest, upustil od daloby — řka, že urážka
takového člověka za urášku bráti so nemůdo. A
to stačí. Jínoho prý cestoval, Nevíme ani v kolika
dílech světa. A umí toho vypravovati hodně, —
ovšem, še jemo to jiš dávno četli v čítánkách. Více
také. pověděti nemůte. — Umí také více řečí, ovšem,
dle vlastní domněnky — neboť jsk jest znám, umí
dra drahy: česky balamatit — a česky nadávatl
A tento Člověk, ve své písařské hodnosti s bezpří
kladnou drzostí vtírá se do společností lidí vášných
a oharakterních, aby i tam avó štváčské řemeslošířil“
Ureřejňujem bez poznámky,

Nlušnest „Radikélaích Listů". „Ra
dikální listy“, jak jiš na jiném místě uvedeno, musely
ma základě $ 19. odvolati Išivou a urášlivou správu
© paedagogiu školských sester v Chradími. Poněvadě
ale oprava ta vydala o 7 obyčejných sloupcorých já
dečků více neš |divá zpráva sama, účtovala sí fo ad
ministrace R. L. jako inserát — a poslala za to
účet, anějící ma 7 koram. Kdyby to opravdu bylo
považováno jako insert, pak ani u toho mejnesvědomi
tějšího, židovského novináře by se nepočítalo víco
neš1korana— ale u antisemitských R. L.
se počítá hned 7 korun. Každý řádek koranu!
Pane Baxo, vspomežte si na to, aš badoto zase
psáti o vydřidušství šidůl

Názvy hostinců. Kdyš se je od dě
diny k dědině a od města k městu, přijde se na

boatince, které mají často komický — někdy i
maelušný násev. Nejvíc podobných ujerů uvidíme
v Krkonoších, kolem Litoměřic a v Rudoboří. Jen
ukásku: „U osla“, „U všiváka“, „U nemravy“ „U vši,“
„U kalbot,“ „U tučného prasete“ „U slatého hal
váta,“ „U hubičkové (I) hvěždy“ atd. V těchto dnech
byl jeden takový název v jednom hostinci blíše Tra
tnora úředně sakázsán, jelikož byl příliš nemravný!
Opravdu, podivná to reklama!

Svěcení dne svátečního. Takavané„bu
niteké“ listy české, které přinášejívšechny modnéi
nemožné zprávy o výletech, oelodenních vyjíšďkách
4 B Ještě nikdy avů čtenářetro neupozornily, jak al

Hnspřál, abyae den svátečníavětil. Áno, mnobés.
nich k jí kašdého, kde we raději v neděli zúčastní
aludeb Božích neš některého toho výletu neb zjesdu.
Nebude proto škodití, uvedeme-lí citát, jak Has o avě
cení dne svátečního omýšlel. „Já jsem ve „výkladu
víry“ pověděl, že máme v čase nedělním zvláště ctíti
milého Pána Boha, krmíc a okrašlujíc duší ctnoatmi;
neb jinak neděle nosvětíme, jedné nejprve ctíce Boha,
drahé připravujíc duši a nejposléze tálo. A dodavkem
jsem napsal: „Bídně a ohavně břeší, mnějíce, by v
svátek světili, kteříš opustío díla tělesná, obderstvím,
opilstvím, mrakomluvením, marnomluvením, oplzlým
braním, turnovácím, kolbou, kostkou, šachováním,
frejováním, tancováním, lakomým tržením, a jinými
péčemi se toho avěta zanozprázdní.“

Z venkova se nám píše: Starýmzlosvykem
venkova je nepřátelství k přespolní chase. Jakmile
domácí mužská omladina srí, že některá dívka má
nápadníka ze sousední vai, ihned jaou pořádány hony
naň, ješ konělvají dosti amutně jak so dočítáme před
soudy a o kriminálech. Ačkoliv každý musí nahléd
nouti, še jest to výron daševní nízkosti a zvrblusti,
přece ještě slyšíme i starší občany s nadšením o po
dobných aprosťácko-barbarských kouscích vyprávěti,
ba i mladší naváděti. Kašdý řádný mladík se podob
ných bratálností vystříhá, nic nedbaje na to, že mnozí
ve své hlonposti chválí ačco, zač by se pořádný člo
věk měl atyděti. Kousky podobné všdy prozradí špatný
stav nitra člověka, ješ jinak se zdá býti mravným a
rozumným.

Z Bitovam. Dne 3. t. m. odpoledne strhla
se nad obci Bitovanskou hrozná bouřka, liják a krn
pobitím, jeden blesk atíhel drubý, a v malé chvilce
bylo viděti v okolí tři obně. V obci Bitovanech udeřil
blesk do topola vedle chléva p. Fr. Tesaře. V chlóvě
stálo 7 kusů hovězího dobytka. Blesk vnikl do chléva
a zabil tam jalovici; stáje nad nimiž byla zásoba sena
okamšitě byly v ohni. K požáru tomato dostavil se
v několika minutách domácí abor dobrovolných hasičů
i obyvatele obce. Lze jenom těm poděkovati,že se
oheň obmeril pouzena těchto stájích. Domovní ata
vení jest vzdáleno od těchto stájů pouze nad m. Sto
dola i domovní stavení json doškama kryty. Hořící
došky lítaly téměř k samému kostelu,

Z Hořle. Ve zprávě o jubilen vedp. praelata
Hakla v minulém čísle „Obnovy“ uveřejněné, nebyl
správně ndán počet blahopřejných dopisů »telegramů.

olegramů došlo 74 a dopisů kolem tří set.

Z Libice m. C. ze nám píše: „Osvětalidu“
přinesla odtud vyhlanou zprávu, která překypuje dr
zostí a sproatotou. Nechceme se šířeji tímto lístkem
obírati, obmezujem ee na několika větách. „Osvěta
lidu“ Ide, když tvrdí, že ve spolkové mfetnosti jest
heslo: „Šenkýři hluchý, litr je snchý.“ Nápis ten na
lézá se v místnosti jiné — a platí nepochybně proti,
kteří se nejjizlivěji o katol. spolek třou. — „Úavěta
lida“ lže, uvádějíc, že všechny časopisy v hostinci sa
nalézající vykládá fara. „Obnova“ a „Katol.Listy“
si platí spolek, jiné listy dávají tam někteří čie
nové spolku. „Osvěta lida“ Iže, kdyš jizlivě ozna
moje, že místní kaplan ve epolku cvičí papežskou
hymnu. — Ve epolku dosud nikdo ani na to nepo
myalil. „Osvěta lidu“ lže tvrzením, že noviny, bro=
fary se z fary jen sypon do obce i okolí. Spolek
dostal od jistého dobrodince 50 exempl. pojednání©
svátosti stavu manželského, ješ si členové rozebrali;
to jssu tedy „ty noviny a brožury.“ Z celého dopiru
logickými nedůslednostmi ze samé poctivosti a lásky
jeat (patrná snaha. popaditi, terrorisorati a ro
seštvati p. starostu, hostinského („prostodušného“
čenkýře) a vdp. děkana, všechny, obavláště pak
vlašnější ©katolíky | proti předsedovi, spolku a
každé dobré věci katolické vůbec. Co jest při
tom uvážení nejhodnějšího, že jsou to myšlenky
(9) známého takékatolíka, koncipisty obného
projevu důvěry představenému evangelického sboru.
Označených 3 věcí znalý a rozamný člověk si to
talím každý dobře rozmyslí poslouchati přednášky
takového učitele snášenlivosti a „pravého náboženství.“
To „pravé jeho náboženství“ musí býti velice doko
nalým, když sám jeho původce takovýmto způsobem
je míní šíříti. Gratulujeme jeho stoupencům.

Z Čermilova se nám píše: Již po 300 let
slavívala so zdo pouť svatoštěpánská — aš v loni
přišlo obecní naše zastupitelelvo na skvostný népad,
přelošiti tuto pouť ne druhou neděli v červenci, aby
to, jako k. p. v loni, vypadalo jako oslava Husova. A
příčina? Aby prýse tím doba ční nernšila. Jest pocbo

pitelno, že nad ustanovením tím vsbuzená byla veliká
nevole, která se stupňovala tím více, čím houževnatěji
naše obecní zástupitelstvo na svóm ustanovení trvalo,
ačkoliv s řad obecenstva byly podány tři protesty,
které však byly zamítauty. Katolické obyvatelstvo,
které jest sde vo snačné většině, aby zachovalo:
starodávný způsob, konalo svou poutní zábavu v při
fařené obci Bukovině — aniš by to polní práci vadilo.
Nelze upříti, še poměry u nás vůbec nabývají ráza
bueitského. Protestantská rozpínavost pokračuje zde
měrou úžasnou. Tak při posledním gen. ovičsní ha
tičekém přednášel také šupní cvičitel Josef Soukup
s Hradce Králové — a ta provolával alávu černí

nopomyulil, še mezi hasiči jest veliká čásť ka
tolíků, kteří jiš to těžce neali, še podobnáslavnost
nepočala složbami Božími, jak tomu drohdy bývávalo.
Letos také poprve pálila se branice roští ku poctě
Hosově — ale aby to bylo „vydatnější“ a katolíci
byli potapení, zapálen byl také oheň přede dveřmi
farní budovy. — Jest na sdejších zatolicích, aby úsi
lovněji nei kdykoliv jindy bajit svá práva, aby za
mazili drzé rozpínavosti protestantské, která čím dál
tím směleji se u nás jeví.

Z Hrkomoš. Posledníčlének pod tímto zá
hlarím došel uznání vroblabských „Deutsche Nach=
richten.“ Tak se jim zalíbil, že ho přeložený celý
otiskly. Soed jím ho některý český pan pastor pře
ložil a poslal. Jinak sl nelse vysvětliti, že by ho
devátý den již i s posnámkam! 1 a půl sloupce dlou
bými otlsknonti mohli. V 21 poznámkách útočí red.
Glabišnig proti článku našema, a+šak chabé a bóra

na pomoc nadávky, čímě ale aní jedinou větu nevy«
vrael. Dostalslena to říznomodpověďv časopisu
„Volk,“ což katolické kruhy německých osad urítaly
s porděkem. A -nyní sase dále: Turisty se hory nyní
jen boměí. Gom tam člověk téš české slovo ualyší,
ale jen po straně. Bojíme se doma, ve vlastním —
provokace. V imihéch cisinců se mnobý Čech zapíše
Jako „Kerndeutech,“ obávaje se mad, že by naň
s petra koukali, aneb k jeho jsénu různé posnámky
činili, jak e6m tem naolonální střeltěnci činí. Jinak
neschází však českých atřeštěnců, kteří se domnívají,
že se proslaví, připíšíce k jménu svému nějakou no
místnou naráško, Tím se nám neposlouží, Z komára
ne udělá velbloud, a bned s toho je nebezpečí pro
celon Germanii, — V Trutnově není dosud ticho pro
českou firmu betedního domo. Divíme se, že dosud
nedali odatranit český nápis na soše na náměstí.
Jdeš-li po Tratnově slyšíš všudo český hovor, Čechů
je v Trutnově na 3 tisíce. Vyvěsí-li však českon ta
buli, je to provokace. „Tr. Zeitung“ píle o velikém
rozhorčení, sběhu lidn, nebezpečí atd. „Wochenblatt“
však píše así o 60 mladých, nezralých lidech, kteří
pěstí v kapse brozili. (Celá věc je uměle vyvolána,
Nasvědčuje tomu plakát nacionálů, který však vyvě
siti nemohli. — „Techochische Frechhelten“ ne do
pustilo několik českých plavců vorů, kteří s fangliš
kon + slovanských | barvách. jeli po Labi,
„PDenteche Wacht“ v tom vidí nebezpečí pro Dráš
dany, a naříká bolestně, to še vláda trpl, štváče
však, pastore Brianlichs, jenž nemaje doma komu
kázat a do BRakonska nesměje, v saských vesnicích
podle hranic českých o hnutí „Los von Rom“ po
bospodách hovoří, s proti rakouské říši štve, četníky
blídat necha. Jak vidno, páni trpí změkontím mozku,

MI. e k. státní zastupitelství
zasýlá nám následující opravu: „Na sákladěkonaného
šetření žádám odvolávaje se na ustanovení © 19. zá
kona o tisku zo dne 17. prosince 1862 5. 6 ř. z. ni,
1863 za uveřejnění následující opravy zpráv pod zna
čkou „Pokrok?" a „Z kapitoly mravnosti“ v č. 26,
ze dne 28. června t, r. v Časopisu „Obnova“ uveřej
něných. „Není pravda, že by již delší dobu v jednom
— De sice vykřičeném domě, ale dosti dobré pověsti
požívající místnosti, odehrávati 80 měle jistá škan
dální bistorke; není pravda, že by v historku tu za
pleteno bylo i více inteligentních pánů i dam — ano
i děvčat sotva škole odrostlých; naopak jest pravda,
že o takové nějaké historce nic známo není“ —

Není pravda, če by byla Jaletá Marie Marečková,
Řterá a rodiči svými do obce Kláštera n Opočna se
přistěhovala, k žádostí rodičů od návštěvy školy
osvobozena, a není pravde, že tato 15letá žákyně
byla so stalu matkou dcerušky; naopak jest pravda,
če manželé Frant. a Františka Marečkovi i se svoji
18letou dcerou Josefou ©Marečkovou odstěhovali se
z Kláštera do Provodova a še Josefa Marečková jest
bezáhonné, ale poněkud tělesně slabé děvče. C. k.
státní zástupitelatví v Hradci Králové, dne 2. srpna
1901 Matouš, m, p.

Uvořejňujíce oprava tu, oposorňujem své dopiso
vatelé zvláště s řadšivnosten., aby námBanja správy
jenom pravdivé. Přijde-li a v posledníchvílipřed vyjítím čísla, nezbývá redakcičasu o pravdivo
sti se přesvědčiti a tu obyčejně se spoléháme úplně
na svědomitost dopisovatelů. Není to zajiste pro re
daktora žádnou pochoutkou běhat k soudu a po pří
pedě platit pokuty, kdyš se ukáše býti nějaká správa
nepravdivou.

Různé zprávy,
Biskup Strossmayer, stařičkývlastenec

a miláček národa chorvatského přijal těchto dnů v
Rohatci deputaci Chorvatůr a Slovincův ze všech
krajů vlasti. Deputace vzdala mu hold celého národa.
Ponéradě ale obliba bisknpova a zvláště jeho ryzé,
vlastenecké smýšlení jest jistým krokům trnem v oku,
došlo i tenkráte k trapnémo intermezza. Při banketě,
na počest biskupovu uspořádaném, dostaví! se do sá
lu — strážník a kázal sokolské budbě, aby aňala se
svých nástrojů chorvatské trikolory. Na tuto provo
kaci bylo ovšem náležitě odpověděno a také barovné
stuhy na nástrojích zůstaly.

Náš Jirásek. Ka dni 5Oletých narozenin

spisovatele českého Al. Jiráska, vydal nakladateljehosebraných spisů, J. Otto v Praze, ilastrovanon ro
šura, pojednávajícío literárním významu Jiráskově
pro časký lid. Alois Jirásek stojí v předvečer padesá
tiletí svého života, Jeho život jest práce duchaa
ardce, a práce ta nebade přervána až smrtí jeho,
Dvacet devět dílů jeho sebraných spisů mluví za
něho řeší mohutnou. Na ně můje ukázati, na ty
knihy, které sešebly jeho Jebka a předčasně zkalily
jeho zrak, ale nemobly podlomiti avěšost jeho ducha
a udusiti lásku jeho ardce, ktorá jako bezedná stu
dnice křišťalová jest stále hlabší a jasnější, čím více
z uf se nabírá. Celý český život vo všech dějinných
i kultarních epochách svých leší rozestřen v knihách
a pracíchJiráskových. Kolik tn tklivých, dojemných,
ardcevroucích obrazů starodávné slévy i ponížení, kr
vavých zápasů i vítězných bojů, rekovného úsilí a vy
pjetí až k nejvyšším mezím lidské dokonalosti če
ukého ducha a srdce, a potom pád, pád veliký do
propasti nejhlubší, zkad zní to emutnými tony omí
rajícího. Ne z palčivého vavřína krvavých vítězů, ne
a vadnoncí myrty šťastnýchmilenců,eloz listí a květu
milé domácí lípy budiž vínek jehol

Hoemorář půl milioma korma ze čtyř
měsíční uměleckou činnost jest unikat, jímž honoviti
se může jen všude oslavovaný náš mladistvý mistr
Jan Kubelík. Jak no dovídáme, podepsal Kubelík amo
rickou emlouva + nejpřednějším impresariem Ameriky,
Danielem Frobmanem, jenš k tomu účelu spojil se
o Hugonem Gůrlitzem, bývalým imprasariem slavného
pianisty Paderewskóho; dle amlouvy té obdrží Kube
lk za čtyřměstční tournés po severní Americe honorář
pů! milionu koran, vedle něhož zapezpečen mu i per



eontsální podíl zo zisku. Mimo to ikatelé
amerického tournée cestovné za Ku jeho impre

earia p.Julis Skřivana, jeho průvodce napřeně pazeLadvíka Švába, s také za sluhu, jenž přidělen
umělci k osobnímu pohodlí. Impresariové savásali ne

dá še opatří Janu Kubelíkovi salonní vůs k osebopo Americe.
Oslavovatelé Husa. Slánské„Světlo“vy

žedší k 6. červenci peslo: „Chlubíme se Husem, ale
díla jeho neděláme čest. Oslavujeme jej, ale nejednou

rávě tou oslavou se spronověřajeme jeho duchu. Husyl charakter, dnešní nejeden jeho ctitel je polovičatý
obojetník, špihavec a prospěchéř; Has byl proniknat
náboženstvím, moderní Husita je mělký svobodomy
alník, frázista a boucharon. Jaký div potom, še so
Husovi protivníci vysmívají falešným jeho ctitelům.

Mají pravdu a budou míti právovysmívati se dokudHusův cíl se nestane naší touhou.
„Hpravedlaest.“ Hajnova„Samostatnost“

přineslasprávy, kterak spolek českýchčurnalistů zaslalprosby k arcibiskupovi pražskému s olomouckému 0
udělení podpory. Arcibiskup olomoucký žádost zamí
toal a arelbiskup pražský ji vyhověl a podpora
zaslal. | „Samostatnost“ ve své „spra
vedinosti“ píše jislivé poznámky o obou duchov
ních bodnostářích — bez rozdílu, jestli který s nich
prosbě vyhověl — anebo ne. Z toho vidět, že se „Ba
mostatnosti“ o nio jiného nejedná než o štvaní a ne
návist proti kučžstvu, a že i ten nejšlechotnější čin,
pak-li jej kněz vykonal, hrubě odsoudí.

Veřejným kuihovnáma zašlezdarmabro
žurku o koktavosti odborník a episovatel Fr. A. Fi
binger na Král. Vinohradech, Moravská třída č. 4.

Novinářská kachma. V poslední době
vyskytla se v německých novinách zpráva otištěná
s ital. listu „Italie,“ že vláda rakonská podala šádost
ka sv. Stolici aby ndp. biskap Brynych byl sesazen.
Jaká to různá přání mají ti naši němečtí přátelé.

„ Mladá babička. Jak anglické listy ozna
mují, je jistá paní Champbellová, jež žije ae svým
manželem v chudobné chýši v horách severní Karoliny,
ač čítá teprve 26 let, až babičkou, Provdala se
v 11 Jetech a stala se ve 12 letou matkon. Desra
její provdala se v 13 letech. Paradoxní, ale přece
pravděpodobno v krajích, kde ženy mnohem dříve do
spívejí, než v našem pásmu, kde ovšem zase poměrně
velice stárnou. Paní Cambellorá je tudíž se svými
26 lety snad v pravém slova smyslu babičkou, starou
nebo aspoň stárnoucí fenou.

Zprávy hospodářské.
© pejišťování hovězího dobytka.

Podává Václ. Vojnar, farář ve Slavoňově,

V době této, v níž doporoučí se rolnictvu, aby
nečekajíc na pochybnou pomoo odjinud, zakládáním
svépomocných dražstev samo hledělo si zlepšiti svůj
stav, mluví a píše se mezi jiným o pojišťování hově
zího dobytka.

Zařízení takovéhoto pojištění ve velké obci aneb
ve více menších obcích společně není tak nesnadné,
svláště kdyby rolnictvu byl dán jakýsi návod, aby
těžíc ze zkušeností apolků podobných jiš stávajících,
sařídilo si své pojištění tak, jak by dle svých zvlášt
ních poměrů místních uznalo za nejprospěšnější.

Toto pojednání pak má za účel tento návod po
dati a proto bude v něm dosti podrobně vypsáno, dle
jakých zásad řídí ae drožetvo naše založené pro Sla
voňov a přifařené obce, a jakých skušeností jeme bě
hem trvání spolku zažili, aby dle toho mohli se říditi
tam, kde by hospodáři podobný podpůrný spolek ai
chtěli zaříditi.

Dříve však než podrobně věc buda probírati,
předešlu o pojišťování tomto úvabu všeobecnou.

Prospěšnější jsou menší dražetva, neš příliš vo
liká, ačkoliv zase příliš malá mohou někdy velkým
břemenem býti stížená —Nejlépe by mohla proapívati
0 100 až 200 hospodáfích.

My máme 105 členů ae 800 kusy dobytka v ceně
as 50 tisíc koran pojištěné sammy. Jeat to podobné
as jako u záložen dle vzoru Reiffeisenova, kde se též
menší družstva odporaučají.

Zdražení hospodářů ku vzájemné pomoci pro
případ onemocnění s pádu dobytka nemusí míti sta
novy zeměpanekými úřady schválené. "To jest vidno
s tohoto případu: Jedna obec na okresu Nové Město
n. M. zařídivší si toto pojištění,žádala zs schválení
stanov svých. Když však stanovy pro mnohé prý ne
dostatky schváleny nebyly, žádala se zaslání vzorných
stanov od některého epolku podobného.

€. k. místodržitelství žádalo zemědělskou radu
za dobrozdání, ta však — ku podival! založení po
dobného spolku nedoporačovala, i obrátilo se c. k. mí
stodržiteletří k ministeria orby a tu shledalo, še po
sud žádného podobného úředně povoleného apolku ne
stává s působí-li na mnoha místech podobné podpůrné
spolky, že trvají jako svépomocná, podpůrná sdražení.

Z toho jest vidno, že zeměpanské úřady 0 čin
nosti podobných spolků vědí aže činnosti této nepře
kážejí, proto se žádné podobné sdružení nemusí obá
vati, že by pro avé působeníměloa úřady nějaké po
tahování, zvláště když před rokem c. k. místodrůi
telatví samo zvláštním vyzváním vybídio farní úřady,
právy škol a suad i jiné v obcích vliv mající osoby,
aby hleděli svého vliva užíti k zakládání družstev
v obora národohospodářském důležitost majících. —

To jest pro podobná družstva velikon výhodou,
neb nejen že není jeho založení spojeno s takovou
prací a i také s výlohami, ale že dle nabytých zku
Šeností mobou si své stanovy lehce směniti, coš by

p tak snadno, kdyby o každou změnu měle vědyati.
Poněvadž všechny funkce ze spolkové činnosti

plynoucí konají se bezplatně, není při tom žádné režie
a proto jest to vůbec nejlacinějším pojišťováním i přes
to, že stráta na dobytku o mnobo jest častější a mož
nější neš škoda spůsobená požárem neb krupobitím,
— V našem drožetva k. př, jsme letos platili h ubra

sení škodceléhorokupouze50haléřůze 200koram
pojištěné ceny, tedy pouze '/,"/. ,

Kdyby všechny obce v okresu takovéto pojištění

ci zavedi;, mohly by se pak aloučíti v oookresní sa malou remuneraci sa vodení účtů, po pří

Podě by se pak okresy mohly sloačiti vpolištovnu
temskou a (a Koge mohla se náhrada dávatii vtěch případech, jeou posud většinou = pojištění
loan totiš v případupožáruaneb hromadného

pádu dobytka.
Z příspěvků

pojlátovacích mohlyby býti pzeny společně růsnó nástroje k záchraně nob léčení
dobytka (k. př. jícní roury, trokary, avlašovače) jež
jednotlivý hospodář nikdy sám si neopatfi. Také by
mohly býti zakoupenyknihy o chovu a léčení dobytka
jednající a ve přednáškách by mobly lidu srosumi
telně býti vykládány. .

Při oosňování dobytka sa účelem pojištění se
snal by také hospodář přibližně cenu jednotlivých
kusů, dlečehož by se pří prodeji mobl říditia ujíti
škodě, jakou často utrpí při mnohomlnvných ústech
řečníků a handlítů.

Kdyby rolnictvo bylo soustředěno ve dradstvech,
mohlo by samo míti jakýsi vlív na cenu mass, kdyš
by se amlavilo, terou cenou prodávati nebudou.

Poněvadě dobytek občas se prohlíší, tu každý
jeho pěstitel již jakousi otišádostí bude veden k tomu,
aby si svého dobytka lépe hleděl, by pří prohlídce

nebyl shledán nepo a na vyskytlé nedostatky
může při občasných schůzích býti upozorněno a prooi stéto stránky má činnost spolková blsbodérný účinek.

Aby ti, kteří spolek vedou, měli usnadněnou
bezplatnou svoji práci a potřebné seznamy, vyblášky
a oznámení lacino se pořídily, odporačuje se pořísení
hektografa, a nímž každý lehko dle daného návodu
dovede zacháseti. Povolení k jeho ušívání udělí c. k.
okr. hejtmanství, když k žádosti opatřené 1 korunovým
kolkem přiložíse 2 koranový kolek na povolení; ačkoliv
firma Winter-Pietechv Praze nabízí (za cenu as 5 zl.
se vším příslušenstvím) hektograf, k jehož užívání
není prý potřebí úředního povolení. . .

Přistoupíme nyní k vypsání vlastní činností

spolkovéa na ukázku m úlu keréjedí spolek náš galožený pro Slavoňov apřilařené obce.
P fP (Pokračování.)

(Zasláno).

Všem, kdož k mému vyznamenání a čtyřiceti
letému jubileu kněžskému v těchto dnech ústně, 1
semně nebo telegraficky mi v upřímné lásce blahopřáli,
vzdávám tímto nejvřelejší díky.

P. František Hlapal,
farář, hlsk. notéř a majitel násl. kříše

s koranou.

V Kladrubech n. L. dne 5. srpna 1901,

(Zasláno.)

První královéhradecká továrnanábytkua
stavebního truhlářství Ladislave Knypla v Hradci
Králové, která nyní v nadějný akciový podnik se
obrátí, což jenom ku prospěchu a rozšíření závodu
přispěje, oznamuje, že již třetí díl akcií jest roze
brán zvláště od peněžních ústavů venkovských. Jest
na našem podnikavém obecenstvu, aby tento mnoho
elibný podnik podporovalo a odebíráním akcií k jeho

rozkvětu přispělo.

Listárna redakce.
Robousy, Skuhrov. Došlo pozdě.
Bitovany. Ostatní v číslo příštím.

Josef Štěpán,
závod pozlacovačský v Pardubicích

opravuje jakol i nově staví

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

provedení a v cenách volmi levných.

Konvikt
pro katolické kandidáty učitelství

v Hradci Králové,
Adalbertinum.

Do konviktu se přijímají žáci na
zdejším paedagogiu studující na celé za
opatření.

Mimo jídelnu, zvláštní studovny, lož
nice a umývárny mají kandidáti k disposici
hudební sál s pianem a harmoniem i ji
nými hudebními nástroji.

K písemným žádostem dlužno přiložiti
křestní list, poslední vysvědčení a výkaz
majetkových poměrů žadatelů.

Žádosti podány buďtež nejdéle do 10.
srpna prostřednictvím a 8 odporučením
příslušných farních úřadů nejd. bisk. kon
sistoři.

Roční poplatek činí pravidelně 320 K
Případné dotazy na bližší podrobnosti

zodpoví správa konviktu.

Nejtarší výreba jemných

Lomniokých SUOŽArů,
desertek Karlovarských,

oplatek a mandlových věnečků
v jakosti nedastižné 1 v lopěkk krardck odlídezé.

1 kg. velejemných eucharů . „zL 120
1 kg. mandlovýchsucharů. . sl —90
1 kg. dobrých obyč. eucharů . zl. —60
1 kg. mandlových věnečků . . zl. 120
1 kg. obyčejných věnečků ©. „ sl. —70
10 kusů trubiček máslových +.sl. —50
10 kusů karlovarských oplstek zl. —50
50 kosů vaflevelké. . . . „sl 1
50 desertekplněných „El

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářství v Lomnici n. P.

'OOOOOOOGO

Antonin Sucharda
sochař ařezbář v ové Paso(Erkonele)

do; je «e ku zhotovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění elrkovníhoj léž zhoto
vuje sochy světcůze dřeva | akamene. — Starší
práci, uměleckou cemu , bedlivě opravuje,

pozlacuje a polychromuje. výrobky vlastní dílsyruší, jakož "sa řádnon práci při cenách mejmír
nějších. 8 úcteu velkerou

Antonin Sucharda.

ZOXOXOXOXIOXOXOXOX
Slavným patronálním úřadům a D€

velectěnémuduchovenstvu doporučují se

k malování chrámů

jakoukoliv technikou přesně dle slohu.

Oprava starých obrasů, jakož 4
malování nových, kříšových cest a p.

Oltáře k Bošímu Tělu na plátně
i na dřevě malují v každém slohu.

Plány a rospočty sdarma.

Závod pro umělé a dekor. malířství

J. St. Otimar
S Ustí nad Orl.
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, animální a minerální
nejlevnější fosforečné hnojivo pro

všechny půdy.

Zajištoji rychlý účinek a nejvyšší
výoosnost.

WD“Menahraditelné "UN

podzimní setbě
jež nelre žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: keetní chilský ledek,

SASOSZ Ope lin oncespeolel stébliny a oko
Aolovatiny)

Počtornskou cádru ouporiesiátoveu
ku vachnímu hnojení jetelišť a konservování

©chlévské mrvy, plcmí vápno

dodánají s přesnou zárukou obsahu
torárna na v Břecjaví

kyselínaai- Á SCHRAN Poltorně+ rovoua umě- a v Lísku
lá hnojiva Bestokéch.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 37.
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Ph. Mg. B. Y. Morávek
Kukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína,
Droguerie. Materiální obchod.

db

PAB“ Doporučujese co nejlépe. "ij



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 nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

Látku na kloriky
a letní kabáty, čistě vlněnon 134/136 cm. širokou
za sl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drabů a saken ku chrámovým účelům v nejlev
nějších cenách nabísí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům ge sukny

V, J. ŠPALEK,
Hradec Králevé.

Vyznamenán Obchodní komorou Pražskou za
vlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá.

Jan Horák,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

- vlastní výroby

pro dobujarní a letní.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bor svýšení cen!

Do Hradce Králové,
Uvádím v obecnou známost,

že jsem od r Července t. r. pře
ložil prodej svých na mnoha vý
stavách nejvyššími cenami vyzná
menanýchvýrobků: koňaku,
slivovice a různých
likérů do obchodua domup.

F. Chrudimského,
č, 16v Hradci Králové.

JU. Jos.Tomášek,
továrůa na spracování ovoce, pálenka koňaku

a výroba likérů

ve Vys. Mýtě.

Ignáce Neškudla syn
M (protokolovaná firma) :

E v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Heškudiy, faráo ve Výprazhticií)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu :
svůj osvědčený a často vyznamenaný :

výrobní závod

1

m* se na požádání franko zašlou.

. (Atunániěěíné něněbois nýntojujuucáhuněněnáshnůabuěrěukuěí0

Do bytu
přijme slašná menší úřednická rodina děvčata
na celé zaopatření od 15. září 1901. Pod

Poste restante Hradec Králové,———
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

av.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásoben
sklad klenotů, slatých, stříbrných a pravo
českých grahátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jekosti: dále penďlové hodiny a budíky různýh
druhů se zárukou 1—8 roků za ceny levnější

než všude jinde,
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovnjí, téš

veškeré eprávky hodinek so vyřizují,
OY“ Vše za levné ceny. "PN

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.B LE
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabízí

Pranůiškí JÍPOUŠ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fotografie a rozpočty na požádání,

(J. Syvalterův synovec, ná
stupce)

odborný umělecký závod
pro

malbu oken kostelních
PRAHA-—I.,

č. 145 ot., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových
od nejjednoduššího aš k boha:
tému figurálnímu provedení a
stce 1 še šelešnými rámy, sí

lčmi 4 vsascním.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rada berplatně, vší sávaznosti

ku definitivní objednávce.

ORP“Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "B
Založeno roku 1836.

8:0:8.8va

SEDEDOEEE
Josef Neškudla,

c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. dnchovenstvu| ©
svůj všudeš osvědčený a mnoha doporu-|
čeními nejčastěji vyznamenaný a

©. a k. dv. výrobní závod

všeeh kostelních pařamontů,
p| praporů a kovového náčiní. — Illustr,

cenníky, vzory a předměty k výběra na (č
D| požádání franko se zasílají. )

Adresa vždy doslovně úplná.

C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská

výroba věžníchtodin|
Franí. Moravusa

v Brně, Velké náméstí číe. ©.
vyrábí 6 dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd.
s dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj bojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobnóho
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v obni zlacené a stříbřené začzeruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno táž ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské MI

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocavalnými přípisy P. T. zákazníkůa odporučuje se tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, lnceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pa: , schránek na Nejavě

tější, patenek atd. co nejvíce.

EEEEE
Nábytek,

výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Bratojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Bas"Oenníkynapožádánifranko.“R;

A

POPLVPSUP 0PPP
OB“ Pozor:"ji

Všechny ctěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa oposorůujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r.veškeré ky
seliny dřevné, které pod růsným pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklam
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví lidakému
co škodlivé uznány jsou.

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný

t ocet ovocný vinný,:
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové, ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, ješ na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.obrProBd*GBP)©



. 1
w Hradoi Králové. =

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).

Ludvík Knepr
w Hradol Nralové, Malé náměstí č. 117.

vedlezáložny,
Záclony,

K pronajmutí
V bývalé pražské, nyní Palackého ulici, v Hradci
Králové v domě č. 18 jest k pronajmutí krám,
Jakož i byt v L poschedí o 2 pokojích a kuchyni
se vším příslušenstvím, sa výhodných podmínek.

Bližší sdělí majitel dozau.

Ja knihařství
se přijme mravný chlapec do učení
u Frant. Kohoutka na Pražském

Předměstí u Hradce Králové,

JAN KALIS

Nemoha pro chu- [k
ravost všem poděko
vati, jenž mně jak
k mé a9kundiol tak 1
k mým jmonovinám
své blahopřání proje
wili, vyslovuji tímto
za veškerou přízeň a
lásku srdečné

„Zaplať Pán Bůh“
V Meranu, 5. srpna 1901.

Praelát Dom. Filip,
spoštolský protonotář.

Pěkný domek,
obsahující kupecký krám, pekárnu (pro pekařese
hodící), čtyry byty, komoru, sklep a prostramný
dvůr jest na prodej. K domku přináleží také půl
drahého korce polí a dvě zahrádky. Domek ten
nalézá se v pěkné zdravé krajině v bezprostřední
blískosti Hradce Králově. Cena jest nízká a tadiž

koupě pro každého výhodná.
Bližší sdělí administrace t. I.

Premier | zotopsí

The Premier

Úyole(0. Ltd,

Bojlopší

tg
© . +3oventry (Anglie) ©

ED
©

Cheb a Vídeň VL H

B| "dea|Promior

(Čechy). Windmůhlgasne 38.7

Zástapce pro Hradec Králové a okolí:

František Vodehnal. s
Zástupce pro Pardubice a okolí: —

incenc Chomrak. „»

kola | PrOmÍE?| Honopií| W

Bez konhkurenoe.

Založeno r. 1607.
Hlavní sklad hudebních nástrojů a strun.

eaI TOUSLE
Skolní '/, */,, 44, výborné se smyčcem v pouzdře 6, 7, 8 zl. Koncertní 10, 15, sek
20—80 11. Violy, čela, basy, citery, létoy, klarinety a £. d. velice levné; na př.: ň
koncertní citera v pouzdře od 7 zl. flétna z grenadil.dřeva 10 klapek z nov. stříbra
12 sl., klarinet £ grenadil. dřeva 14 klapek Fisbrejle z nov. stříbra 19 al. Kytary,
mandoliny, hrací stroje. Pouzdro na housle od 1:90 al., smyčce od 45 kr. do 16 zl.

Bubny pro obecní úřady, hasičské a pomecemskétrubky a veškeré
: plechové hudební nástroje za conu výrobní.

Výtečné struny.
Připomínám, že zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje 5
jakosti nejlepší, přesněladěné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho pochvalných uznání S

po ruce. Objednávky | správky přesně a rychle. Ne

Jan Čermák v Hradci Králové,
velkénáměstíčis.135.

Nejlevnější ceny.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Prase:
čestný diplom, 1891. Ne vyznamenání ns Školak
chorvataké výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyza.
xa vystavené varhany na Národop. českoslov výt.
v Praze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1692. Jaror krajínské výstavyv Katné
Hoře r. 1000. Příselní znalec c. k- krajského soudu Dá

Horách Kutných.

Levně, ihned, správně

reklamace, ,
všechny pokuvy poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví ©. a k netník

Janouškovee,
(býv. maob. doplň. důstojník v Prase)

ve své c. k. povolenékanceláři jen

IPraha=II., Eliščinatřida1080.
"Ba venek obratem pošty.

O.k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

: Janagiřočka v Kutné Hoře
(saloženo r. 1869)

vyrábi a dodává
i

VAPhARYTeiknjchsonar 20
nejdůkladnějí a v cenách nejmírněj

ších a a př A Yvarhan provede za nejmírnější

podmínek, šech soustavprov soustav
: harmonia kostely,ikoly s

NENÍ | nalonyv nejlepšímprovedeníspě
ná tiletou zárukou a sa ceny mírné.

taképars americká harmonia (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vybotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,
a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednějšími ce

vysnamenány.

Oenniky varhan a harmonii na požádání
sdarma a franko.

Holičského učedníka
přijme za výhodných podmínek z řádné rodiny

Oltáře sochyaj.
ve vkosném a lerném provedení

přemě dle předpisů církevních v každém slohtí
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní P
v Syohrově (Čechy) založena roku 1858.

Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnatí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plány a rozpočtyse neúělují.
za plat Jos. Vaněk, kadeřník v Náchodě. Provedenoko 800 oltářů.
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Hledající
V jednévsi u Starého Bydžova žil drabdy

eden chalupník, který si často zabračel a rád
ouřil. Jedenkráte chodil po světnici z kouta

do kouta, jakoby něco bledal. Chvíli mlčel,
se zlobi), skoro už klel. Žena jeho povídá:

o ti je? — Dej mi pokoj, dí.on. — Ale co
ti je? — Povídám ti dej mí pokoj. — Ty něco
hledáš! — Nedopaluj mne. —Ty hledáš fajfku7!
— No tak, co 8e ptáš, když to víš? — L, vědyť
ji máš — v hubě.

Tenhle jednoduchý případ z venkovského
šivota mně tak občas napadne, když někdo
něco hledá, co, ne-li v ústech, tož, jsk se po
sprosta říká, u huby má.

Posledně mně to napadlo, když berlínský,

potoký „pravověrný“,to jest luteránskýist „Kreusseitang“ (Křížové noviny) psal, že

B Němecjdou na pomoc „hledajícím
atolíkům“ (poohendo Katholiken) v Čechách.Tak tedy v Čecháchjeou sachende — hledající
— katolíci. Co to asi hledají? Fejíku asi ne,
jako ten chalapník od Starého©Bydžova.
Kreuzzeitung totiž nepovídá, co hledají. Ale
kdo tak poněkud pány pastory zná, ahodne,
že ee berlinští „služebníci slova“ /Diener am
Wort) domnívají, že v Čechách jsou katolíci,
kteří hledají — evanjeliam. ŽeBe nemýlím,
to mi dokazují ičeští dvojctihodníci. Dle nich
je s katolíky proto tolik zle, že nemají —
ovanjeliam. .

Když jsem tohle poprvé četl, náramně
jsem se tomu divil. Vědyť sotva že jeme 8e
čísti naučili, každou sobotu jsme ve škole čí
tali evanjelinm, a jiš v obecné škole jsme
měli tak horlivého panakaplana, že nám
evanjelium taky kašdou aobotu vyložil. V koate
le rovněž i v mnobý všední den jsem slýchal
evanjeliom v českém jazyku čísti a vykládati
a což mue obzvláště dojímalo, že evanjelinm
na květnounedělia na veliký pátek docelai
zpívalo se.

A tak se mi zdá, že ti „suchende“ —
hledající — něco hledají, co mají-u samých
uší svých, — jenže pochyboji, že takoví ble
dajicí vůbec jsou. Spíše věřím, že vůbec
žádných evanjeliam hledajících není. Století
dvacáté zdědilo totiž po devatenáctém celé
zástupy, snad miliony takových, kteří vůbec
nic vyššího uehledají. A právě z těch, kteří
pic nehledají, než nějakou tu pruskou marku,
zdá se mi, že se jich něco žene za pastory
z říše německé.

„ . Ostatně kdyby i evanjelium u pastorů
hledali, byl by to kus krušné práce, poněvadž
je těch evanjelit, která pastoři kážou velice
mnoho, a poněvadž i křesťanskými slovy za
krytá nevěra, hlásá-li ji pán v pastorském ta
Járu a s pastorskou čepicí na hlavě, nasývá
se evapjelium. Byla byto podívaná, sby se
tak ti „hledající“vydali opravdu na cesta do
světa hledat evanjeliom. Vydali by se —
dejme tomu — na cesta tu z Hradce Králové
do Černilova. Jeden by se zastaril bned v pro
střed vei u p. Szalatnayea řekl by: Prosim,

"hledám evanjeliam, je ho tady možno dostat?
— Prosím, jen dál; jeme k službám — zněla
by odpověď, S jakou radostí zvolal by ten už
do té chvíle hledající, jako onenřecký učenec:
Heuréka, to jest, nalezl jsem. — Drabý by
však zašel vice na Jevo, i tam ještě v téže osadě
je pán, jenž hlásá ovanjelinm. A hle! I tam
by byl od pana Nagy-e obsloušen. A přestal by
býti hledajícím a i on by svolal: Heuréka —
nalezl jsem. — Radostně ae vrací e nálezem,
a chlubí se jeden druhému. A ten první
vídá: Brachu! Co to máš za evapjelium? vzdyt
to je zcela jiné, než to, co js mám. „Moje
est to pravé“ — povídá drahý. „Ne — moje
est to pravé“. A tak se obvíli hádají, a alyší
e třetí, jenž v téže osadě přišel od kostela
orního, a povídal: „Mně se adá, Ee jste

nepalosli nio“. —Zamičeli se a kráčeli smutně
k Hradci, a jsou rase „hledající“. A že jsou
hledající, vydali se na cesta ještějedeukráte.
Jeden se vydal do Ranné kŠádkovi a druhý

do Tábora, tam co vydávají Bothanii, která
helvety od pastorů jejich odlučaje. Ten, co
z Tábora přišel, povídal: Tentokráte jsem na
lezl. A teo, co z Ranné přišel, byl smuten.
Ten zůstal „hledajícím“, poněvadž tamní pán
sám noví, co ge věřit má — je rationalista.
Ale ten, co z Tábora přišel, zašel e tím evan
jeliem do Čáslavi, tam co tisknou „Husa“
s otázkou, co že tam říkají jeho evanjeliu.
Ale zle tam pochodil. Povídali mu: Ti v Tá

sekty a roztržky. A tak i ten z Tábora zůstal
hledajícím. A z toho všeho vysvítá, jak ta

čerlinské Kreuzzeitnog velice je špásovitá.elma! Povídá, že jdou do Rakouska praští
pastoři k hledajícím katolíkům, zatim všsk
vychází na jevo, že pastoři sami ještě nic ne
nalezli a že oni by měli býti hledajícími, a
že by nalezli pravdu v církvi od Petra a
apoštolů pocházející. A mají ji tak blízko —
zrovna „n huby“. Ale kdybych jim to řekl,
hněvali by se, jako onen chalupník, jenž od
býval ženu slovy : Dej mi pokoj! Nedopalujmne!

Poněvadž pak tomu tskto jest, myslel by
každý rozumný člověk, že „katolické“ Rakou
sko řekne pastorům: Dříve nalezněte vy, a
pak pojďte k hledajícím. Ale děje se právě
naopak.

A já se tomu pranio nedivím, protože
i mezi ministry katolických států jsou hledající.
Loni na podrim byla veliká sláva v ernovi=
cích. Týkala se university čili vysoké školy
tamní. A byl tam taky jeden ministr jednoho
drahdy katolického státu. A měl tam řeč a po
vídal, to že je eláva vysokých škol, že ony
bledají — pravdu. Jak jsem to přečetl, do
pustil jsem se snad těžkého občanského hříchu.
Opovážil jsem se ovšem jen sám a sám v po
kojíčku při lampě porovnati pána toho s cha
lapníkem od Starého Bydžova, a než jsem 8e
mohl náležité vzpamatovati a rozvážiti, co to
páchám, vyklouzlo mi z úst slovo: I — vždyť
ji máš — v hubě! (Totiž ten chalupník tu
fajfku.)

A proto bych radil pánům pastorům, aby
nehledali „hledající“ jen mezi nižší třídou, a
nebo ve vsích jako v Lanově, ale aby vnikali
do paláců ministerských, kdež „hledající“
opravdu jsou

Pak by to konečně snad šlo k nějakéma
konci s naším Rakouskem. Ono totiž celé je
sachend — hledající. Přes čtyřicet let nejméně
tomu je, co ono „hledá“ spravedlnost ke všem
svým národům a občanům. A počíná si při
tom, jako páni pastoři s tím evanjelium, co
hlásá, to je vědy spravedlnost. Jakmile stará
vláda je rozpuštěna přijde nová a volá: Hen
réka — nalezla jsem. Ale sotva že mnohdy
jen několik měsíců pobude, již chndáček jde
smutně jako ten od Šádka.— Nenalezlaf ni
čeho! Rozbroje tevají dále a Rakousko je na
novo — „bledajícím.“ Tak je to nyní zase.
Pan Kórber měl nápad s těmi kanály a zvolal:
Ó, kanálové! Vy jste to konečně, kterými apo
kojím národy! Vás dám na místo spravedlno
sti, a bude pokoj. Ale i pan Kórber dočká se
své hodisky a „půjde“ smuten jako ten od
Ranné k Hlinsku. A tak to bude stále chodit.
A tím déle to bude chodit, čím déle stát náš
bude těm, kteří to s ním dobře míní, volati:
Dej mi pokoj! Nedopaluj mnel

Ale moc divná věc, že stát náš dlouho
jest hledajícím — tu spravedlnost? — Já se
tomu divím, kde vysocí páni hledají pravdu
— tam potom se hledá taky spravedlnost.

Ale pravda jest tak blízko. Jest v Kristu
a v církvi od něho k jejímu zachování zřízené.
Není třeba daleko ji hledati. A jakmile Ra
kousko nechá hledání a vrátí se k pravdě

Kristově, pak se přichi i ka spravedlnosti.Liberalismus — to „hledání“ pravdy všada
jinde, jen ne u Krista, ten jest to, který páchá
nespravedlnosti na národech.

A na koneo mám chuť ještě něco pově
děti. Začal jsem totiž s fajfkou. A jak slyším
o fajfce, ta mi mimoděk napadá p. Dr. Grégr
— a náš národ. I národ náš je dosud tím

Jnserty se počítají levně,
Obnova vychdsí v pátek v poledne,

„hledajícím“ to křálovské právo své, a daleko
máme do jeho na 'ezení.

A není mi to pranic divná věc. S tím
„bledáním“ pravdy všude jinde, jen ne v cír
kvi katolické jsme to přivedli tak daleko, že
mnohým mezi námi již je celé to státní právo
„fajíkou tabáku.“ Když to ale takhle daleko
8 námi přivedli, pak je strach, že konečně ani
vůbec to právo „hledajícími“ nebudeme.DOE

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 14. srpna.

(Poučení a procesu Rudolfa Fárka.)

Počátkem právě minulého týdne odehrá
val se před pražským zemekým soudem smotn
akt, který těsně souvisí a rozháranými politi
ckými a společenskými poměry českými doby
právě přítomné. Želeti sluší, že akt ten byl

bražským časopisectvem pouze povrchně po
psán, aniž bylo k jeho poučnému důležitému
významu se příslušným důrazem poukázáno.
Proto máme za svou povinnost dodatečně pro
nésti několik vážných slov, která v české spo
Ječnosti zajisté své místo a echválení naleznou.

Počátkem mioulého týdne postaven byl
řed senát pražského zemského soudu Radolf
árek, obviněný ze svádění kn křivóma svě

dectví, ze zločinu urážky J. V.a ze zpronevěry
dělnických peběz.

Kdo jest Rudolf Fárek? Jméno osobnosti
té vyskytalose velmi často v českém časopi
seotvu. Poprvé objevilo se r. 1890vedle jména
dra. J. Herolda, když tento v Olomouci na
veřejném shromáždění lidu vykládal program
atrany mladočeské. Stalo se to ovšem bez viny
dra. Herolda, neboť po jeho řeči objevil se

na tribnně A Rudolf Fárek, „stavitel“ ze Štěpánova a Olomouce a nejradikálnějším spůso
bem začal odeurovati jednání českých poslanců
moravských. Mladistvý, poněkud zakoktávající
řečník, oděn v úblednou čamaru, maje těžký

a vedl si sebevědomě a troafale, tak že až
chorobná demagogická jeho vystupování zdálo
se vytryskovati z vlasteneckého rozhorlení nad
stávajícími bolavými, moravskými poměry 8
proto byla také jeho řečshovívavě vyslechnuta,
časopisy učinily o ní vlídné zmínky, čímž se
Rudolf Fárek stal osobou známou.

Avšak brzy potom objevilo se jméno jeho
v moravských novinách poznova, avšak ve
zprávách ze soudní síně. Rudolf Fárek byl
odsouzen pro krádež na delší dobu do žaláře.
Následkem toho na nějaký čas z veřejného
působiště zmizel, pozapomuělo 8e na něho, za
pomnělo se na příčiny jeho ustranění 86 v zá
tiší, až zase najednou „r. 1894 objevil 8e
v Praze. Jak jest nám známo, žádal některé
pražské osobnosti, když vyšel ze žaláře, o
podporu a určitě víme, že byl mezi nimi také
zesnulý dr. Julins Grégr, který podporu Fár
kovi ku přímluvě tehdejšího člena redakce
„Národních Listů“ p. poslance Klofiče po
svém štědrém epůsobu udělil. Pan Klofáč byl
napotom přátelsky upozorněn, aby Fárka, jehož
patrně dobře neznal, více neprotežoval a dříve
8e o něm náležitě informoval, jako učinili
v Prase před tím lidé jiní. Avěsk p. Klofáč
neměl podle všeho za potřebné, aby přátel
ského upozornění toho dbal a Fárka se vy
stříbal. .

Ten pak vida, že pražskéspolečnost jest
tupou oproti cti a zac ovalosti ve veřejnosti
vystupujících osob a že nikdo nevykaznje ho
dle zásluhy tam, kam patřil,jal se bráti ne
malou politickou roli. Odložilčamaru a ele
Ganci, problásil se za jednoho z vůdců dělni
ctva a po několik let, pokud mezi tím nebyl
pro urážku Veličenstva zavřen, čímž snad
v jistých krazích ještě větší důvěry získal,
bylo o něm pořád něco slyšetí.



Fárek navětěvoval schůse vlasteneckých
spolků, kde řevem svým a svých 4
rozumná a věcné j mařil, rozmanitá

kandidátní Nera E jmeno aprení ÚUiti pomáhal. ceme jmenova „Jejici

Erapor "tehdy nesř. Pánové kolem Redisálnich
jstů“ tehdy seskupení zajisté že ho znají vo

lice dobře! Fárek náležel mezi pořadatele
poutí dne 8. listopadu na Bílou Horu, Fárek

pěstoval oslavy Husovy poo pršokých ulicích,sváděl kravaly e policlí, pořádal veřejné sohůze,
mluvil o theoretickém anarchismu a prakti
ckém socialismu. Zkrátka, kde se v Praze
a ve předměstích nějaký nepokoj čustl a kde
Elo o shlukování se nevyspělé mládeže k de
monstracím, obyčejně Fárek nescházel.

Bez odporu náležel mezi vůdce ařiditele
neblahého mladistvého a dělnického ruchu let
devadesátých v Praze. Účastníci joho, až je
věk a Jota ve knize zkušeností životu čísti
naučí, budou na něho vzpomínati asi neradi.
: Při táto savé rozvratné činnosti, která
byla tu a fam rozhodně i radikálními a soci
alistickými listy odenzována, stále zaujímal
Nárek vynikající místo ve krarích dělnických
a demokratických, tak že přišel i často velice
blízko poslanci Klofáči, který ve svém ueopa=
trném nazírání na stávající poměry a osoby
vychoval si v něm zlého nepřítele. Když totiž
byl pan Klofáč na dvou místech zvolen za po
slance na říšskou rada, založil Rudolf Fárek
list „V před“, v jehož prvním čísle nčinil na
čest a dobré jméno poslance Klofáče bezpří
kladný útok. Nemáme docela žádné příčiny
poslance Klofáče bráti nějak v ochranu, ale
v zájmu veřejné slušnosti a mravnosti musíme
prohlásiti, že útok naň učiněný byl hnusný,
pustý a nemravný. Když pak 8e posl. Klofáč
chtěl hájiti, tu časopisy, v jejichž redakcích
má staré přátely a kollegy, z malicherného

osobního zášti přijímaly proti němu „zaslána“od — Radolfa Fárka.To jest jeden z nejžalo
stnějších symptomů choroby, jež pražeké ča
sopisectvo v poslední době jeví. Zde se neje
dnalo o osoby, ale šlo o věc a slušnost, a na

ty bylo n ro a pro krádež atd. trestanýčlověk měl otevřené veřejné hovorny nejváž
nějších listů, aby v nich čest a soukromé po
měry zástupce českého lidu nepřípustným
spůsobem ostouzel a hanobil.

Fárkem zostonzený poslanec Klofáč podal
na něho žalobu a tu 8e najednou karta obrá
tila. Fárek, meje provésti důkaz pravdy 0
svých tvrzeních, vyhledával svědky, kteří by
mu je proti posl. Klofáčovi dosvědčili. Činil
to pak spůsobem, který poslance Klofáče
sprostil povinnosti, aby Fárkasoudně stihal.

aždý muž, kdyby 80 mu to etalo, co se ze
strany Fárkovi stalo posl. Klofáčovi, nejednal
by jinak, protože s takovým člověkem by se
souditi nemohl. Podotknouti dlužno, že to, co
Fárek o posl. Klofáčovi tiskem tvrdil ať prá
vem nebo neprávem, mohlo by se učiniti ka
ždému neprávem, na základě klepů a překrou
cených tvrzení, proti nímž je i ten nejpoče
stnější muž konečně bez obranya beze zbraně,
A předce vyskytli se lidé, jež Fárkovo vy

FEUILLETON.
České školy.

Němečtí agenti, kteří zvláště od německého
školského spolku jsou placeni, se zase činí —
aby hodně českých rodičů k posýlání dítek do
německých škol přiměli. Jeat to opravdu smutným
zjevem, že lidé takoví dovedou zneužíti té bídy
a sociální tísně jednotlivců — jen aby svým
germánským choutkám získali platnost.

Rok co rok v této době přinášejí České ča
sopisy dlouhé úvaby, v nichž se poukazuje na
velikou chybu, když české dítě přijde do německé
školy, rok co rok získáváme nových a nových
dokladů, kterak takové dítě zakrní na těle i na
duchu, že německá škola se pro něho stává mu
čírnou ale přec rok co rok nové zástupy českých
dítek do německých škol se hrnou.

NěmecFischbofpraví: »Národrostei upadá,
žije a umírá se svou řečí mateřskou, a proto jest
lhostejnost při hájení práv mateřštiny známkou
skleslosti a vlastního ponížení. Proto také nižádný
vgdělaný národ nedopustí a nesnese zmrzačování
a obmezování práv své řeči ve škole.«

Každý, ať Němec, Francouz, Ital, Angličan
posýlá děti do školy svého jazyka; a jen u nás
máme býti tak zpozdílými a dávati děti do škol
jinojazyčných, kde dítě prospívati nemůže? Co
žádný národ na světě netrpí, to my máme klidně
snášeti, sami přispívati k tomu, aby z našich dětí
nebyli lidé vzdělaní, nýbrž duševní mrzáci?

"© Po krejcárku sbíráme na Ustřední Matici
školskou, abychom umožoili českým dětem navětě
vovati České školy, aby se dítky ve svém jazyku
mateřském mobly vzdělati, a zatím najdou ee
ještě čeští rodičové, kteří dobrovolně dítky své do
Škol německých posýlají! Matice školská nepřijme
do svých škol židného německého žáka; jsout
zástupci její přesvědčění. te jen vyučování v ja
zyku srozumitelném má kádoucí výsledek; proto

Bodyme byon SeBonn naudt:moného noviní o celou českouspolečnost
vósti.

Na místě Klofáčově minulý týden pohnal
Fárka před soud státní zástupce pro svádění
ku křivému svědectví, s čímž spojeno ještě
stihání Fárka pro zločin uražení Veličenstva,

atd. Ať si byl výsledek přelíčení toho jakýkoliv, — Fáre sen byj ns 18 měsíců do
žaláře, — to jeat zde věcí vedlejší, zejmena
když bude sti ještě pro další případ svá
dění ku křivému svědectví. Zde jest rozhoda
jícím a nejvážnějším obraz, jehož pouze cípek
byl při přelíčení tom odbalen.

Viděli a slyšeli jsme kus historie ekntků
jednoho z politických lidových agitátorů
poslední doby. Úlověk ten, mládež k velo
zrádným projevům vedl, takt při zpěvu ne
řestných písní dával, politiku pokládal za ře
meslo a živnost. Nechceme ge o tom šířiti, co
všechno na jevo vyšlo. Je to ostatně známo.

Ale poukazujeme k tomu, že Fárek není
jedinou osobností v Praze, která se „politickému

úsobení“ věnovala, usedajíc na soudnou sto
icí, ze které drze a opovážlivě ostatní spo

lečnost obce napravovati, majíc k tomu tuto
kvalifikaci: že trestána byla pro zaviněný
úpadek, pro krádež, že je otcem nemanželského
dítěte, o něž se nestará atd. Takto kvalifiko
vaný člověk chce býti soudcem jiných, chce
býti mravním učitelem a politickým vůdcem
lidu! A žel, on není sám, třebas že jiní po
dobní politikové, kteří stále slyčeti se dávají
a přirozený rozvoj společnosti raší, v rukou

Spravedlnosti obyčejnějen následkem nemístnáshovívavosti ostatní řádné společnosti neuvázli.
Ani nám nenapadá oproti podobným zje

vům nějak příkře vystupovati. Že existují, toho
největší vina nachází se na straně řádné spo
lečnosti, že jim poskytuje úvěr, že se 6 ními
mazlí, že s ními vyjednává na místě, aby
vážně a rozhodně obrátila se k ním zády.
Avšak strach 0 pularitu, bázeň před vyna
dáním velkou většinu našich předákůvede až
ke zbabělosti oproti individiím, jež každý
rozhodný muž pouhým přísným pohledem nebo
netajeným opovržením ihned přivedek pocho
pení postavení, do kterého náleží.

Rozháranost dnešních poměrů, kde vše
lijecí Fárkové amějí a mohou hráti vynikající
roli politických kapacit a vůdců, zavinila
hlavně až s nemravností souvisici shovívavost
mnohých osobností a činitelů, kteří svůj vliv

a poslání ve veřejnosti dle svých povinností
nekonají a připouštějí tak, že na ně samotnérostou metly v rozmanitých schátralých, ne
šťastných osobnostech, jež k řízení veřejného
Života nejméně jsou povolána.

Rudolf Fárek podal toho snad dostatečný
důkaz a viny od něho spáchané nespadají
pouze jenom na něho, nýbrž za ně mají ge
alespoň styděti především osoby, jejichž ne
dbanlivostí o čistotu a vážnost veřejného na
šeho života došlo k toma, že on po celá leta
směl v Praze hráti úlohu politického vůdce
lidu a soudce skotků a snah také takovýchI]
netrpme také, aby naše děti trápily se a byly
otupovány ve školách německých.

Némci a židé zřizují německé školy pro
naše české děti, obětují na školy tyto tisíce. Děje
se tak snad z lásky k českému lidu? — Nikoliv;
jedná se jim jedině o to, aby náš lid nepřišel
k vědomí o své síle, vědít, že kdyby měli před
sebou lid uvědomělý, vzdělaný, bylo by se židov=
skými a německými jejich podniky průmyslovými
a obchodními zle, neboť uvědomělý a vzdělaný
člověk by nedělal jim nohsledů a dovedl by se
snadněji na noby postaviti.

Kamkoli ve vlasti naší pohlédneme, vidíme
továrny, průmyslové závody, velkoobchody atd.
ponejvíce v rukou židovských a německých. Ci.
zinci tito nabyli tu majetku — zničeho. Nedávno
četli jeme opět jeden takový obrázek ze sta mno
bých. Pro zajímavost uvádíme ho tu doslovně:

»Otec něm. poslance Pohla, jenž dosud je
živ, přišel před časy z Pruska bez haléře a dnes
má jeho syn, pokud víme: 1. v Mohelnici škro

ve Svinově továrnu grafitovou, 3.
v Opatovicích továrnu na šamotky, 4. továrnu

kousích, 6. pronajaté panství v Žadlovicích u
Loštic a j.
více než dost... „«

Ano, přistěhovalým cizincům německým a
židům ponecháváme nejvýhodnější místa u nás
doma a zatím sami dětí, místo abychom je vy
zbrojili slušným vzděláním, by dovedly cizinci
čeliti, dáváme do německých škol, a pak školou
německou otupené posýláme sloužiti nebo pra
covati do Vídně a Jinam do ciziny. Toť obrázek
naší bídy, honění se za pozlátkem, ta němčinowl

| jenom, že jest mnoho takových, kteří
toto nebezpečí postřehnouti nechtí.

Známe tisíce případů, še české děti v ně
meckých školách zakrněly, :

"R 1Bgapřišelodp. biskupbrňenskýdo ně.
m ecké školyv Ivančicích a tu se přesvědčil, že

m nebyl hoden ani řemínek u obavi
posndeši: Boz semíséní, nemravkě Shóvívavosti

Ma a Hditelů veřejného Bívota čes bylby Fáreka osoby jemu podobné jako politiští,
Sarmalističtí a veřejní činitelé nemožností.

TRY vypěstovaa pouze sbabělosta pohodlnosth politických vůdců. +
8 tímto naším tvrzením zajísté že pole

misovatinelzenikomu,kdo vážněa poctivě
veřejné záležitosti pojímá, "

BANK
Drobná obrana.

Myje menřenína. Pastor Šádek doka
sujev potu tváře,še penízes Němeoposýlané
na evangelické štvanice v Rakonsku spolkem

Gustava Adolfa, jsou zoela nevinnou věcí. Spolek tento na podporu ovungelickécírkve v
kousku založen jest prý již v r. 1886 s přivo
Jením státu () a řízen jest prý i vysokými
státními úředníky (!). Podpory tyto prý nejsou
žádné atátní peníze, ani žádnéponíze soukrom

ných nějakých sdražení nebspolků politickýcha zejména ne pruských. Nikdy prý neví 0
pruských penězích, daných na podpora českých
protestantů s úmysly zrádnými atd. Tak a po
dobně omývá p.Šádek německé marky, neostý
chaje se k vůli lepšímu důkazu odváděti po
zornost veřejnosti od německého zdroje na ji
né pole a táže ae pln tajuplnosti „což kdyby
někomu napadlo pátrati po tom, odkud jsou
peníze mnohých klerikálních ústavů a kam
jdou peníze z Čech prostřednictvímklerikálů'2"
Otázka tato jest velmi naivní, protože p. Šá
dek sám dobře ví, še neustále pátrajípo kle
rikélních ústavech lidó jemu velmi blízcí a že
by i dávno již vyčenichali klerikální zahranič
nou podporu, kterou by každou chvíli vytramíli
proti německým markám, kdyby vůbec katoli
cké ústavy podpory podobné docházely. Nepo
mahá tedy pastorům ani klovetivá denunciace,
aby race své očistili od zahraničných úplatků,
protože na tom nezáleží odkud se statisíce
marek do Čech posýlá, zda ze státní poklad
nice aneb ze soukromých kapes, ale to jest
důležito, k čemu se jich v Rakousku a zejména
v Čechách používá. Že by to bylo jenom ku
posile náboženství, nemůže věřiti nikdo, kdo
zná české dějiny a čte souhlasné časopisecké
zprávy o nynějším řádění pruských kočujících
pastorů v zemích rakouských. My uepovažuje
me ani p. Sádkaza tak naivního, aby věřil
sám svým „důkazům“ o nevinnosti německých
peněz, proto nevěříme, že by vůbec někdo v
Čechách nepoznal v práci Šádkově bezáčelné

umývání pruského mouřenína.
Účinky horka. Na redakci „HI. ze Sio

na“ jeví se účloky velikého horka. Přestává
souduě mysliti a stává se hloupou. (Pozn. 8az.
Snad to bývá i v zimě?) „Eatolické listy“
sdělovaly dle své informace, že podpisy dra.
Srba a rektora Stupeckého octly se bez vě
domí jejich na provolání k prohlonbení husit———————MÓÚ".=
české děti tam sice něco z katechismuodřik ati
umí, ale že tomu ani za mák nerozumí.

A tu se vyslovil: »Jsem deset let již bisku
pem a za ten Čas více než ve 100 osadách jsem
visitoval a přítomen byl zkouškám sv. náboženství
—avšak takbídného výsledku jsem nedo
žil nikde jako ve škole této..

Jistá učitelka německé školy v Č. Budějovi
cích raději se vzdala svého místa, než aby vyu
čovala děti, které ji nerozuměly. A tu mezi jiným
napsala: „Tém pánům, kteří německé školy v če
ských krajinách zakládají, nejedná se o to, Da
učí-li se české děti něčemu ve škole, ano že jim
běží jen o to, aby měli ve školách bodně dětí a
mobli se tím chlubiti.«

A dále píše:
»Zmoudřela, předčasně sestárla jsem, v této

trpké škole, tak že se ve mně jen zdvihá otázka:
»Kdo zaviňuje neštěstí tolika dětí i neštěstí moje,
kdo bude před Bohem a lidskou důstojností za
ně odpovídat?« A kdokoli se mne bude ptát po
výraze mých prvních zkušeností, budu mu jen
opakovatijediné savépřání: »Dejte mne kam
pařím a ty ubohéděti dejte také škole,
které patříl« o

Jak bolná, přesvědčující jsou tato slova n
mecké učitelky, promluvená se zkušenosti!

Tak kdyby ještě t kovýchto ubobých dítek
bylo jen několik, avšak počet jejich je, jak ne
dávno noviny psaly, jen v Čechách, v jedné zemi,
23.0001 Jak hrozná to číslice! ©Třiadvacet tisíc
dětí v Čechách! Kolik na Moravě a ve Slezsku
byne na duchu vinou oeproblédavých rodičů
svých? 1

Volámeproto silouceléhopřesvědčenís onob
učitelkou: Dejte ty ubohé děti takové
škole, které patří — škole české! Působ
každý ve svém okolí, poučuj, ať nenadělají nám
nepřátelé naši z českých dětí duševních mrzáků,
nemyslících,nevzdělanýchotupělců. 2.



ských slavnosti, kdežte „Obnova“ nemajíc au
teatického sdělení o tomto faktu,
své podivení, že se na provolání tomto octly
v dojemné evornosti živly jinde naprosto sobě
odporně. Z těchto dvou zpráv dokazuje hel
vetská redakce, že prý „Katol. Listy“ byl
námi zo lži asvědčeny. Nalézáme v „Hlasec

ze Slona“ všelijské nesmysly, ale kovým šva
něním bypřece neměl p. ek obaluhovatijeme ho za chytřejšího.

Politický přehled,
Poslanec Dr. Engel měl těchto dnů rozmluvu

s dopisovatelem Neue Freie Presse a na otázku,
zdali nynější kompromisní vyjednávání se Staro
čechy se vztahuje toliko aa volby do sněmu, či
zdali je při tom účel jednotného postupu též
v otázkách jiných, odpověděl: Nemohu se nyní
jednání toho súčastniti, neznám tedy stavu jeho.
Proto že však asi změněné zásady »Národní rady«
budou přijaty, myslím, že později se dospěje
k moduvivendi—ato nejenomse Staročechy.—
Z časopisů německých stále přesvédčivěji vysvíté
zajímavý fakt, že Karlovarské demonstrace proti
české byly uspořádány všeněmeckou stranou ta
mější, která by ráda při budoucích volbách obec
ních stchla na sebe v Karl, Varech vládu a proto
popularity se domáhá oproti panující tam straně
německé, které Všeněmci vlažnost a netečnost
v národních věcech vyčítají. Za demonstranty,
kteří byli i penězi podporováni, stojí ctižádostiví
pánové, kteří nemohou se již dočkati dědictví po
straně pokrokové, v Karl. Varech ještě panující.
Podobný cíl mají též bezpochyby všeněmecké
demonstrance protičeské v Trutnově a jinde, kde
dosaváde penují buď pokrokáři nebo lidovci ně
mečtí.Množícíse bouřeprotičeskév poněmčených
městech jsou pouhou ouverturon k nastávajícím
všeob. volbám do českého sněmu, při kterých
Všeněmci s oběma ostatními něm. stranami
v Čechách podniknou boj až do krajnosti, chtíce
je vytlačiti ze všech posic a připraviti je o všechny
mandáty.

V Uhrách probouzí se nápadným způsobem
duch nekázné a odboje proti všemu pořádku a
zákonu. Sotva že zprávy o hrůzovládě v Kološi
octli ae v novinách, již zase z Uher docházejí
zvěsti o shluknutích lidu a vzpírání ae jeho čet
nictvu i vojsku násilnostmi krvavými. Za bouře
v Kološi ztratila správa města hlavu měrou tak
povážlivou, že po celý den tam panovala enarchie,
za které lůza zotvírala žaláře, aby osvobodils
vězně, Teprve vojenské moci podařilo se tem opět
zjednati pořádek a vrátiti městu klid. —

Srbsko odbylo sí zase jednou všeobecné volby
do skupštiny, při kterých zvítězila vláda násled
kem roztržky v straně radikální (národní), —

Italský státník Crispi, který avou špinavou,
zločianou politikou zavlekl Italii do hrozné bidy,
těchto dnů zemřel. Ještě na smrtelném loži
posměšně se zmiňoval o Bohu. —

Turecku, kde panuje hrozná finanční tíseň,
ubyl opět nový pramen příjmů. Bulharsko totiž
odepřelo dále platit obvyklý roční poplatek 200.000
tureckých liber sultánovi, k němuž bylo zavázáno
smlouvou berlínskou. —

Přes všechno opáčné ujišťování oficiosních
listů jest jisto, že se v poslední době poměr mezi
Rakouskem a Italii zhoršil, V [talit obávají se, že
Rakousko chová ve příčině otázky albánské plány
zájmům italským se příčící. Vyslání lodí do vod
albánských a různé jiné kroky Rakouska týkající
se Albanie, vzbudily v Italii největší nedůvěru.
Vypravuje se, že v italských arsenálech je poslední
dobou veliký ruch, pracuje se tam s největší ry
chlostí oa doplnění výzbroje italského vojska.
Opatření to vysvětluje se kritickým stavem otázky
albánské,

Kolikrát již oznamovsly noviny že válka
v jižní Africe se již končí — ale vždy to nebylo
pravda. Burové v Kapsku stahují své voje v jeden
mocný šik a Angličané co chvíle utrpějí nějakou
porážku. Vrchní velitel anglický, lord Kitschener,
rozmrzen nad nezdarem vrátí se v nejbližší době
do Anglie, a vrchol velení převezme generál jiný.

Zdá se, že válka může trvati ještě několik
let. — Anglie zakročila u velmocí, aby pro
Bury neplatila práva valčící strany, Velmoce ale
přání Anglie odmítly.

Z činnosti katol. spolků.
Z výborové schůze ústředního dle

cósniho udražení katol. spolků dno 11.
srpma b. r. Po přečtenémprotokolu sděluje p. jed
natel, še bylo rozesláno 100 vyzvání na dachovní
správy, aby založily spolky ve avých osadách. Pouze
20 vysvaných odpovědělo, 80 nechalo vyzvání bez
odpovědi. Založeny byly v posledním pololetí 4 nové
spolky a sice vLibici, v Roatokách, v Korouhvi s v Miku
lovicich. Bursa práce má nyní větší nabídku práce
od zaměstnavatelů nežli poptávku. Členové dělníci,
haste «sou p. J. Poláka st. v Hradci Králové o práci
d'vojitým korespondenčním lístkem. Sprostředkování
práce děje se úplně zdarma. Rovněž místa pro učaě

své věrné.

jsou k zadání. Ústřední svaz pološil ajesd dieobeních
spolků a valoou hromedu do Pardubic, ta den svěcení
spolkového praporu dne 16. září b. r. Sdrušené spolky
stanorte jiš nyní ve svých výborových schůsích obe
slání tohoto sjezda s binste účast svon přímopardu

Úé katolické národní jednotě mašů a jinochů.ntřední svaz pořádá společně s politickým družstvem
tiskovým oocislní kurs v Hradci Králové ve dnech
28. a 39. září. Bliáší program bude v nejblišších dnech
vydén. Při volných návrsích předneseno upozornění
vídeňského centrálního předsednictva, še každý člen
katolického epolka má míti ne cestách cestovní kníš
ku spolkovou řádně podepsanou a odporučením před
sedy opatřenou, chce-li dostati při hledání práce pod
pory a přístřeší v katolických spolcích. Poubá legiti
macesnestačí. Cestovní kníšky má ne skladě biskupská
knihtiskárna po 40 hal.

Ze Meopet. Dne 4. srpna konala Jednota ka
tolických jinochů a mužů v Sopotech schůzi, ve které

pomlanil nejprve dp. Ferd. Vlček „o dědickém práva“.yloživ, še právo dědickéjest částí práva občanského

s včem záleží poočů přítomné, jak vyhotoviti semusí poslední vůle, aby platnost měla před úřady.
Na to pojednal p. Ant. B. Drápalík, kand. prof. o če
sorém thematě „Pryč od Říma“. Příští echůce budo
v neděli dne 1, září, Zdař Bůb.

Zprávy místní a z kraje.
Cyriliské exercicie v Německém

Bredě. Diecesní jednota oyrilaké v Hradci Králové
a farní jednota cyrilská v Německém Brodě aspořá
daly ve dnech od 6. do 8. arpna t. r. cyriliské exor
cicie v Německém Brodě. Účastníkův, kteří brali
podíl na exerciciích, bylo hojně, nejen z Čech, alei
£ družné Moravy. Blahopřejný telegram zaslal nej
důstojnější pan biskup Králové hradecký, jakožto od
pověď na telegram, zaslaný účastníky cyrillských
exercicií, dále p. ředitel Josef Foerster z Prahy. Též
došel dopis od Mons. F. J. Lohnera a jiných přátelů
hadby církevní. Královské město Německý Brod mile
nás vo střed svůj přijalo, hledíc nám pobyt v něm
co nejvíce zpříjemniti. Slavná městská rada vzala
na sebe protektorát nad exerciciemi, ku přednáškám
a cvičením -praktickým Jaskavě propůjčena školní
budova, a k zábavám večerním zdarmak disposici
dáno městské divadlo. Večer dne 5 srpna uvítal
v městském divadle P. T. hosty slov. p. starosta
Václav Kabeláč vzletnou řečí e přál exerciciím zdaru.
Na uvítací jeho řeč odpověděl předseda diecesní cy
rillské jednoty p. Dr. Josef Mrštík, arciděkan chru
dimský. Na to hned pořádána první pěvecko-hudební
zábava s vybraným programem. Viděli jeme nejen
tohoto večera, ale i ve dnech 6, a 7. srpna na pro

gramech jména věblasná, jako Dr. Dvořáka, Smetanu,ndla, Chopina, Pauknera a jiné. Při zábavách těch,
pravých to koncertech,jsk spěvácký spolek „Jasoň“,

tak j sbor dámský litargický ukázal velikou vycviČenost ve zpěvu. Bouřipotlesku sklízela sopranistka
el. Kabeláčová. Vyškolenou zpěvačkou s roatinova
nou pianistkou ukázala ge ol, Hadačová,absolventka
lipské kosservatoře. Mistrně ovládal piano a housle
p. ředitel kůra, Karel Unger. Obdiv vzbudil brou

svou na honele žák jeho, ml, p J. Stolz. S pravýmporozuměním hrál na violoncello p. Racek, na harmo
niam p. Kroutil a na kontrabas p. Josef Štorme,
z jehož skladu ochotně zapůjčeno bylo koncertní kla
vír a harmonium. A celý hudební sbor „Jasoně“ svý
mi přednesy čestně řadil ne k ostatním P. T. účinku
jícím. A nyní, kdyš nemohli jeme 8e nezmíniti o ve
černích pěvecko-hudebních zábavách, obrafme se
k vlastním cyrillským exerciciím. Exercicie začaly dne
6. srpna zpívanou měl svatou v děkanském chráma
Páně, kterou obětoval p. Frant, Hrubík, kapitolní ob
řadník a předseda křížovnické jednoty cyrillské u av.

Františka v Praze. Liarvický sbor cyrillské jednotyfarní precisně provedl „Missa breris in stylo facili“
pro smíšený sbor dhlasý od Jana E. Zelinky. Pan
autor, který též přítomen byl, velmi pochvalně o pro
vedení ze vyjádřil. Bylo viděti na p. řediteli kůru i
P. T. sboru, že sporozuměním přednášejí sklad

by hadební. Části proměnlivé zpívány chorálně, a tozdařile. „Pange lingua“ dáráno od Jos.Foerstra, —
a pak ihned a ukázka zpěvu lidového, nebot
sazpíváno dle nápěvů k Oltáři „Andělský chlebe“, —
Po měi av. šli jeme do školní badovy, kdeš uvítal
nás místní p. děkan a b. vikar. tejemník, Ant. Van
čara, jednatel cyrilleký pro vikariát německobrodeký.
Když na jeho řečodpověděl předseda díocésní jednoty
cyrillské Dr. Joa. tík, začalo hned theoreticko

raktické cvičení chorální, které prováděli pp.Frant.
Řorák, kaplan z Golčova Jeníkova a Váci. Gyarko
vics, kaplan z Chrasti. Cvičeno chorální regniem. Vlp.
Fr. Horák po oba dva dny vědy před cvičením
val nám povšechný obrázek církovní hudby. Všichni
P. T. účastníci cvičili se zájmem chorál, coš bylo vi
děti z toho, še hravě vše nastudováno bylo. — Pří
nastalém oddechu v upomínku dali se všichni pp.
účastníci fotografovati místním fotografem, p. Gusta
vem Dvořákem. Po té přednášel katecheta realních

škol v Náchodě, | Janu Novák. V promyšlené řečiodůvodnil tu pravdu, de již semo umění hudební žá
dá, abychom snažili se o reformu církevní hudby. —
Tak skončeno dopoledne prvního dne. Odpoledne ihned
pokračováno v práci. Přednášel p. kapitolní obřadník
s Prahy, p. Hrubík. V řeči své poukazoval na povin
ností aboru chrámového, ktorý. jest nejen jako ostatní
věřící v chrámě, ale i nad ně povznesen jest, tudíš že
vsorem jim mé býti. Na to sase pokračováno ve cvi
čení chorálního regniem,a cvičeny někteřé části s dvoj
hlasého regaia Hallerova. — V 8 hodin večer pak
byla pobožnost v děkanském chrámu Páně, který la
skavostí vldp. děkana Ant. Vančury, vkusné byl vy
sdoben. Místní liturgický sbor přednesl rorátní zpěvy
dle vydání Mons. R. J. Lehnera, pak Jos. Foerstra

Adoramns Te Christe“ a „Ave Maria“, a Otom. Smo
like „o salataris hostis“. Před Nojovětější Svátostí
spívány litanie k Bošek. Srdcí Páně, střídavě od ce
lebranta, p. Dr. Jos, Mrštíka a choru. Pak zaspíráno

od J. P. Palaestriny „Pange hopaa“, s po uděleníhnání „Zdrávas královno“ dle nápěvů k Oltáři.
tm skončeny exercicie toho dne, a my spěchali zase

do divadla poslechnout vybraný program. NÍ den,7. srpna sloužil zpívanou mši av. vidp. P. Method
Nývit, převor ze Želiva.Liturgický místní sbor spí
val Otom. Smolíka „Míesa in Eonorem s. Stephani“,
která vyšla v přílose Cyrilla v r. 1861. Mile ta jest
nesnadné, ale provedena do všech detailův. Proměn
livé části zpívány chorálně, Po požehnání dle nápěvů
k Oltáří zapéna píseň „Tobě Pane na výsosti“. Po
mši sv. v budově školní pokračováno jr theoreticko
praktickém cvičení chorálním, po němě přednášel no
vosvěcenec p. Fr. Eisler z Krásné Hory, který svou
vzletnou, ba básnickou řečí posluchačům takřka vlil
láska k chorálu. Odpoledne pokračováno ve cvičení
chorálního a shlasého reguiem od Hallera, a p.ředi
telem K. Ungrem nacvičeno shlasé „Libera“ od Sychry.
Na to víp. Fr.Horák cvičil a místním P. T. literát
ským sborem a P. T, účastníky lidový zpěv. Zdejší

abor literáteký jest ten horlivěpokračuje zásluhousvého cvičitele, p. Františka Poapíšila. Při večerní po
božnosti zase provedenycenné církovní skladby a před
Nejevětější Svátostí zpívány lauretánské litanie od V,
V. Hauemanna, podobným způsobem jako dne přede
šlóho. Pak zapěl sbor literátský a P. T. účastnící na
ovičené písně a síce „Svatý Václave“, a pakstřídavé
s p. Dr. J. Mrětíkem „Anděl Páně“ a „Pochválena a
pozdrara“. Večer na to zase byla pěvecko-hudební zá
bava v městském divadle. Třetí a poslední den exer
cícií alonžena byla zádušní měs fav. od vip. Karla Po
korného, kaplana v Babicích na Moravě u Mor. Bu

ele Při ní provedeno nacvičené 0 exerciciích chorální regaiem, některé části z 2 blasého reguiem od
Hallera a Sychrovo trojhlasé Libera. Provedení bylo
zdařilé a líbilo se. Na to posledně ubírali jsme se do
školní budovy, kdež přednášel p. Jan Maximovič, uči
tel a ředitel kůru v Golčově Jeníkově, který ukazoval
na krása chorálu, a poukázal zvláště na hudbu,
která snad dala by se anésti na jevišti, ale která ne
patří do chrámu, domu to Božího. — Na to ujal se
na rozloučenou slova předseda diecésní jednoty cyrili
ské Dr. Josef Mrštík, děkoval všem, kteří jakýmkoliv
způsobem zasloužili se o zdar cyrillských exercicií.
Ze šivota svého dával návod, jak si jest počínati při
reformě církevní hudby. Ne násilně, ale pozvolna ma
síme pracovati. Tím eyrillské exercicie v Něm. Brodě
skončeny. Po rozloučení se s místními P. T. účastníky
prohlíženy památnosti města. S ochotou nevšední pro
váděli nás místní velební páni a s ochotou nemenší
všade aám vstříc vycháreno. V museu městském za
jímal nás zejména památný a cenný kancionál. —
Milé strávili jeme v Něm. Brodě chvíle. Různého po
voléni, z různých končin, ale všichni za jedno v re
formě o hudbu církevní. Kóž zůstanou ty ideály, které
jeme odnesli si s cyrillských exercicií v Něm. Brodě,
navědy v srdcích našich, aby po vlastech našich zase
rozezvačel se chorál radosti e míra. —

Zprávy dlecésní. Ustenovenijsou:p.
Jos. Okrouhlický, koop. v Modletině, za faráře do Ro
bonus, p.Josef Stříbrný, farář v Poniklé, sa faráře do
Branné, p.Al. Doubravský, farář Střenický, za faráře
do Svratky, p. Al. Leder, farář Markoušovický, za fa
ráře do Teplic (Wekeladorf), p. Jos. Kovář v Novém
Hrádku, za faráře do Jesenice, p. Jos. Stock, kaplen
za administr, v Zahrádce, p. Frant. Víša, koop. Níš
kovský, za administr, do Sopotnice, p. Fort. Kořínek,
koop. Sopotnický, za kapl. do Borohrádku, p. Leop.
Opletsl, admin, Brennský, za kapl. do Jablonce, pan
Al. Kaván, kaplan Rokytnický, za administr. do Po
piklé, pan Engelb. Stejskal, kaplan Vernefovický, za
administr. do Markoušovic, p. Frant. Holeček, koop.
Kanstatský, za kapl. do Rokytnice.. Neomysté: p.

Frant. Egrt, zaČana do Branné, p. Vojt.Hernyza kaplans do Čermné,p. Josef Cerman, za kaplana
do Mládkova. Zemřeli: p. Joe. Kučera, farář v Dol.
Libchavách + 24. července, (naroz, 1865, vyav. 1889.),
p. Engelb. Daniel, koop. na Pouchově, + 7. srpna (nar.
1878,vysv. 1897.)Uprázdněná místa: Dol. Lib
chavy, fara, patron.kníž. Lichtensteina, od 26. čer
vence, Poniklá, fara, patron. hrab. Harracha, od 30,
července, Střenice, fara, patron. kníš. Thurn-Taxise,
od 31. července, Markonšovice, fara, patron. náboš.
matice, od 6. srpna, Nový Hrádek, fara, patron. kal,
Colloredo Mannefeld, od 7. srpna b. r.

Pohřeb. Minulý pátek konsl se v Kracem
burku pohřeb mladistvého kooporatora Pouchovského
vp. P. Engelberta Daniela. Kondukt vedl z pisty
k zesonlému za mesistence 22 duchovních místní duch.
správce vidp. P. Frant. Kotrbelec, který i dojemnými
slovy we nad oterřeným brobem rozloučil se renna
lým kněrom. Z Poachora přišli vzdát poslední po
ctu avémn bývaléma kaplanu vldp. P. Karel Kotrbe
lec, místní učitelé v čele s velect. p. řídícím učitelem
Jos. Pochybou, starostové přifařených obcí, deputace
besedy „Turinský“ s deputace kat. jednoty zo Bleas,
Předměstí, jíš byl zesnnlý obětavým jednatelem a jíš
téš věnoval polovinu své knihovny. R. i p.

V Hradci Králové upravujese cesta od
nádraší ná na konec Komenského třídy. Aby se tato
ponkad svýšila a všechny překážky odstranily, na
vezeno sem dostatek kamení žulového, které slončeno
8 pískem a urovnáno válcovým strojem tvořiti bude
hladkou plochu, tak že si obecenstvo nebude muset
nikdy naříkat na bláto, které jeme tam zvláště na
jsře spatřovali.

' Poslední trumf „Osrčty lidu“ proti
„Obnově“vyvrobolil v čtvrtečním čísle
v sprosté Uší,kterou se měl red. t, L po
tupit Té mizernostijestschopna jenom
„Osvěta*. Prohlalojem se vší určitostí
že všechno tvrzení „Osvěty“ jest s náš
kou klepů a lží a že rodaktor t. 1. cestou
právníoi získá zadostuěčinění.

V Novém Městě m. M. konala se dne
10. t, m. velkolepá slavnost, ne památka 400letého
trvání města. — Ku slavnostité přinesly „Náchodské
Noriny“ úvodní článek, v němž dle známé methody
mladočeských „Nár. Listů“ — píši ne o Nov. Městě
— ale o jesnitech, o válkách husitských, o Bílé Hoře



a pod. — a aby to bylo hodně „moderní“ — také o
klerikálech! O téch ovšem píši nejraději,poáěvadě si
mohoa pořádněod plio houknout. Tydaševní výplodky
„Nach. Novin“jeou tak chafrné, še se musejí sastříti
tou „moderní“ ronškoa protiklerikální.

Léčivá voda v Práskačee.Píšesenám:
Zavítal jjsem v neděli náhodou do Práskučky. Ač
jsem slyšel jiš o léčivé vodě, která tam pramení,
přec jsem neočekával, de vodou tou docíleno bylo jiš
několik překvapojících výsledků. Lidé = okolí i ze
vzdálenějších míst stálo přicházejí pro voda tu — a
i do ciziny 66 rosesýlá. — Ve všorném hostinci u
p. Dolanského sošel jsem se s několika pány, kteří
mi sdělovali, že jiš více lidí, kteří snad jiš dlouhou
dobu trpěli, léčivou vodou v kratičké době se usdravili.

Dp. farář Zámečník mé po ruce více pochvalných přívážných pánů, kteří dosvědčují, že jenom vodě
Práskačské mají co děkovati, še se umdravili. Zde
nejsou tedy pouhé domněnky— ale fekta. Proto
veškeré štvaní proti tomnto pramenu zůstane bez
výsledku.

Snad te půjde. Pan Popelka v Jaroměři
fišel na zvláštní b, kterak by získal více od

É ratelů pro své „dachaplné“ lístky „Polaban“ a
ký Venkov“. Co ae toho jiš napsal, še jeho ča

sopisy vynikají, že jsou snad vrcholem dokonalosti —
ale patrně mu to nepomoblo. Ne a ne se ten nějaký

odběratel chytit. Ale nyní to jistě půjde. Pan Popelka
totiž tiskne— na růžovém papíře! Toťspecialita,
kterou se nemůže ani jeden český list chlubiti. Teď
pan Popelka asi jásé, jak svým důmyslem celou
Českou žurnalistiku přetrumfnol. Jakou důležitost to
má, vysvítá jiš = výroku jedné aelky v Práskačce.
Když totiž spatřila „červeného Polabana“ pravila:
+ jejku! Tohle je přecejen nápad. Teď budem moci

prpoň z tejchle novin vystřihovat papír na polici — — —I“

Výsledek maturity ma dívčím pane
u v Chrudimi. Kandidátek bylo přiblá

šeno 88. Jednu nebyla k maturitě připoštěna, jelikož
mladý věk ji k tomu dosnd nooprávňoval. Z absol
ventek obdrželo 19. vysvědčení dospělosti a vysna=
menáním, ostatní vysvědčení dospělosti. Také vyšly
první absolventky s obchodní koly při dívčím pao
dagogiu olsaře ©Františka Josefa L v Chrudimi. Vět
Sina absolventek má přičiněním sboru učitelského jíž
místa. Odporušojí se | nadále přízní p. t. pánů ob
chodníků, továrníků a majitelů závodů vůbec. Dary:
Při zakládání sbírky pro zbožíznalatví, osvědějly ná
sledující slavné firmy vzácnou Etědrost a ochotu da
rováním svých výrobků obchodní škole této. Z Prahy:
1. W. Boesofioisoche nást. 2. L. G. Bondy, 8. Bratří
Trnkové, 4. Alfred Donebaner a Fr. Reitler. 5. Lud
vík Eogeb, 6. Filiálka rakousko-americké továrny na
prylové zboží ve Vídni, 7. Národní podnik obchodní
a průmyslový, 8. Vilém Pick s synové, 9. František
Procháska, 10. Ronbitzek a Ficher, 11. Stenr «4
Friedlňuder, 12. Wohanka a epol., 13. Bratří Ja
nouškové, Karlín, 14, Bratří Holý, Žatec, 15. L. a
0. Hartmuth, Budějovice, 16. Adolf Jelínek, Libeň,
17. A. Maršner, Král. Vinohrady, 18. Tkalcovní vý=
robní společenstvo, „Vzájemnost“ v Hronově n. M.,
19. Ford, Vondráček Terst. — Ředitelství vzdává tímto
vořejně uctivé a vřelé díky všem laskavým dárcům
a prosí je aby i na dále vzácnou přízeň škole této
věnovati ráčili.

Rolaická škola v Kostelci m.Orl.
upojená s imternátema ustavnímrozesýláprávě
svoji šestou výroční zprávu, jejíž obeab svěděl plně
© tom, že ústav tento zdatně ku předu pokračuje za
vytkoutým cílem, že odpovídá měrou nejlepší účelu,
sa kterým byl zřízen. Škola sama má za účel vy
chovávati samostatné rolníky, nájemce dvorů a sří
senco pro velkostatky. Vyučování, které trvá 2 roky
rozděluje se na vyučování thooretické a síce jak od
borné, tak i všeobecně vzdělávací s na vyučování
praktické, Ústav má vlastní krásnou budovu, bohaté
sbírky školní, školní statek, velkou školní zahradu
a skušebné pole, chov čistokrevného, plemenného,
ušitkového 3 tašného dobytka, dílnu řemeslnou,
jakož6veškerápotřebná—moderněsařísená—
stavení hospodářská. Na ústavě působí kromě ředi
telo dva zvláště ustanovení odborní učitelé, seden
učitelů výpomocných — odborníků — a tří mistři
přo práce rukodílné. Ústav navštěvovali letos 42
řádní chovanci, ješ většinou ubytování byli vo vzorné
zařízeném internátě ústavním. Při ústavě pořádán byl
letos první český kure rybářský, jehož se sůčautnilo
25 posluchačů. — Za příčinou nenadnění návětěvy
školy žákům nemajetným poskytují Četná okresní za
stupitoletva žákům svých okresů nadace a podpory.
— Nový školní rok počíná dnem 1. října t. r. Zá
pls písemně i ústně až do 30. září t. r., ovšem
« ohledem na obmezenost počtu žáků, jež mohou býti
přijati. Přijat může býti každý, kdož vykáže se pro
pouštěcím vysvědčením aspoň ze školy obecné a atá
řím 14 roků. Ředitelství zasýlá ochotně na požádání
výroční zprávy sdarma a odpovídá ku všem dotazům.

Co jest lepší ? Vo „Věstníkukat, dach.“
jistý kněz píše: Nabílou neděli kdys zaopatřoval

jem v jedné vesnici dva nemocnév různých obydlích.stoupím se Sanctissimem do příbytku prvého a
jsem neobyčejně mile překvapen. Na atěně v čele
světnice zavěšen ov. kříž, práce lepší, pod ním obraz
sv. Otce Lra XIII. e po atranách obrasy Rodičky
Boží, av. Anny, av. Václava, 8r,. Jana Nep. a j.

Všude čisto, útulno, Vykonal jsem úkol vě E80důvěrně
patřil otce rodiny, jen pokorně, poboně apřijal ov. svátosti. svatého úkonu celá rodina

chovala se vzorně;pozoroval jsem, že i na přítomné
poetanky — bylať to osada nábožensky smíšená,deš i při zaopatčování nemocných bývají přítomni i
evangelíci, — učinilo okolí jakoš i úkon sám blu
boký dojem. Pospíchám ke druhému nemocnému.

Sotra valoupídi do dveří, čiší mí vatříc nečistota,
nesoulad; na stěnách obrazy světské: v čelo Marx s
Lasalle, po stranách: Napoleon v čele vojska, hejno
koroptví, střelec a pes; po kříái marně te ohlfáíe.
Rty deptají: „Deus in adjutoriam meum intendel
Ave Marial“ Zůstávám « nemocným sám; počíná
příprava ne ov. zpověď .. . kus perné, ale blašivé

jiš dávno a dávno — od svatby — neotevřely so
spovědníku . . . Konečněpo delším vzdora a jakémai

jpora, alsy v očích nemocného a lítostné | slova:
„Byl jsem sveden... *

Na cestách. Pan H—g s Hradce Králové,
který ze právě vrátil se své esaty Německem a Švý

caryvypravujeodojmech,kterétemzašílmezijejetakto: „Divil jsem se velice, že tam skoro ý
chlapec a každé děvče historii svého města dobře
zná. Malý školék ví, kdy asi bylo město saloženo,
která vynikající osoba tam sídlels, jaké jsou památky
města a p.Čo v Čecháchv malých městech se vě
nuje čas bezvýznamným povidačkám a klepům, tem
se bledí každý co nejlépe informovati, aby historické
události svého rodiště dobře poznal a cizincům 00
tím pochlubiti mohl. Ptejme se u nás nejen dětí —
ale i lidí dospělých, kteří třeba řadu let v tom neb
onom městě strávili, na podobné věci — a dostane-li
se vám vůbec odpovědi, pak se buď obmesaje na
nejznámější fakta — a nebo se prostě řekne: „Kdo

pak by se o to staral. Ať to už bylo jak chtělo!“
Ne svých cestách jeem poznal mnoho pánů, kteří
většinou cestovali jen za tím účelem, aby se vzdělali
a dle historie toho neb onoho města své studie konali.
U nác se cestuje také — ale velice často ne za úče
lem vzdělání — ale ze příčinou požitkářatví a poba
vení se. Co jest lepší? Nebylo by lépe, kdyby se
vždy příjemné spojovalo s nžitedným? kyslím do za
uvážení to stojí“ —

Následky sňatků smíšených. ZKáni
ny u Libice se nám oznamuje: Koncem minulého mě
síce zemřela zde atařenka Alžběta Hrodková, které

p byly vykopány dva hroby — a sice na hřbitověatolickém a evangelickém. Hrodková pocházela ze
zbožné rodiny katolické. Teprve kdyš se měla vdávat,
tu z celé řady nápadníků vybrala si evangelíka Vá
clava Petržilku, který v celé osadě byl znám jako
člověknesnášenlivý, který proti katolíkům rád útočil.
Ačkoliv činil nátlak na ovoji mladou ženu, aby i ona
přistoupila k protestantismu, nestalo se tak. Statečná
Žena nejen že sama byle i nadále horlivou katoličkou,

alei jejím dítkám dostalo se katolického vychování.— Po dvaceti letech ovdověla — ale brzy opět za

přede pomér s Václavem Hrodkem, také ovangelíkem,terý vedl k novému sňatku. Poněvadě ale její nový
milenec pevně stál na tom, aby přistoupila k prote

stantství, po dlouhém zdrábání odhodlala se k tomu— ale jen doté míry, že u c. k. okresního hejtmanství
podepsala listinu, de přistapoje k protestantství;
odmítla však roshodně vyzvání, aby byla veřejně
přijímána do lůna protestantismu v protestantské
svatyni. Vzdor tomu však je helvetský pastor roku

1872kopaloval. Ale od svatby Hrodková více do protestantského kostela nevstonpila. Chodila dále do ko
stela katolického, několikráte za rok přistupovala ku
stola Páně, ačkoliv ji bylo zakoušsti četných příkoří,
Když podrahé ovdověla, vedla zvláště život velice
zbožný a častým přijímáním svatých svátostí dokazo
vela, kterak si katol. církve váší a z ní čerpá útěchu a
posilu. Žekdysi podepsala zmíněnou listina na hejt
manství více nevzpomínala, povašujíc to za věc úplně
Ihostejnou. A nyní, kdyš zemřela, příbuzní její nechali
vykopati hrob na katol. hřbitově — kamě ale uložena
nebyla, poněvadě se ukásalo — če jest vlastně proto
etantkou. Odpočívá tedy na protestantském hřbitově
— kteréma se tolik celý život vyhýbale. Případ
tento jest novým článkem v řetěze těch pohnutlivých
scén, kterými oplývají smíšené sňatky — a mohl by
sloujiti mnohým k poučení,

Literární horečka, přinastalýchprázd
ninách jeví se měrou účasnou. Co chvíle dojde do re
dakce t. I. nějaký „literární příspěvek“, který neza
sluhuje ničeho jiného leč — hození do koše. Jsou to
většinou práce, v nichš ani jedinná zdravá myšlenka
obsašena není, samé sentimentální povídačky, v nichž
se jedinně jeví chorobné touha po slávě, po velikáš
ství. A jak ty rakopisy vypadají! Samá slobovái pra
vopisná chyba, že by to jistě žáci obecné školy lépe
napsali. Lépe by mnohý z těch „literátů“ udělal, kdyby
čas, který bozvýsnamnému tvoření věnuje, raději použil
ku četbě vzdělávacích spisů, aby než někoho chce
poučit dříve sám poučení čerpal.

Z domácnosti „Národních Listů“
Nelibost proti „Národním Listům“ v samém táboře
mladočeskám jeví se zvláště na Hradecku čím dál tím
více. Nejenže „N.L." etávají ne obyčejným, tuctovým
listem, který a nedostatku opravdu cenných a zají
mavých správ zakrývá svoji obudobu jič dávno otře
psnými frásemi, alecelý jejich nepraktický postup
v přítomné situaci žádný prozíravý politik schvalo
vati nemůže. To se i v kruzích mladočeských poslan
ců vořejně povídá. Netřeba tu ani podotýkati, že tím
počet odběratelů N. L. valně klesá, Také „Šípy“, na
jichž rozšíření se druhdy nejvíce počítalo, nejen že
dusod žádného čistého ziska nepřinesly, ale ještě vy
Šadovaly a vyžadují deficitu. — Od těch dob, co Krej
čík somřel, zůstávají „Šípy“ bez poršimnutí — a

kdyby vůbec nevycházely, nikdo jek postrádati nebude. A nyní, kdy „N. L“ padají s výše své slávy
hloub a hloub vzpomeňme, jak nj finančně stály v do
bě svého rozkvětu, totiž, kdy husitská borečka a proti
katolický boj jim plníly pokladnu. Ještě za rok 1897
činil čistý výtéšek „N.L.“ 86-658 sl. Druký rok však
jiš měli akoro o 10.000 nl. méně, V den emrtí dra,
Jul. Grégra měly „Šípy“ deficit 1678 zl. 08 kr. Boku
1898 vzostl deficit pů jiš na 3748 zl. 98 kr. A nyní
deficit jest ještě větší, Také djatý sisk „N. L.“ měrou
velikou klesá. — Za života dra. Julia Grégra obná
šelo sludné deseti hlavních redaktorů 24.300 sl. při
padlo tedy na každého průměrně 2400 zl. Kdyš
majitsl lista shrábnul ročně 86 tisíc x listu sám, pak
gáže redaktorů, kteří mu vlastně list tvořili byla ne
patrnou. Ale časy se změnily. Dnes „N. L.“ vidí, še

klesají a fo jiz'melne vícs tak nuřivěvi počínat jako
drabůy. Te taktijejich ka «e přejedla. A
jako rouška jajich nitra jsou ještě vydárány „Šípy“,

teré nenesou — leč deficit. Tamsl ještě pohov ú
Šípů“. Tam vidíme pravoudaší „Nár. Listů“, obna

Benou, bez studu. Kdemohou mepřítele a svláště
„klerikéla“pošplíchnouti špínou, to všechno se pod
titulem vtipu a satyry uloží v „Šípech“. Pro „Obno
vu“ zvláště mají tem pornamentní ilustraci. Kostel
nika s Obnovoa v race. To má býti také vtip —
Bedaktor £t. I. v neděli v Praze měl příležitost
mlaviti « jedním vášným činitelem mladočesk ým.
A tm mu bylomezi jiným řečeno: „Ne směna polití
ckých poměrů, me vzrůst jiných atran přimělo „Nár.
Listy“ ku směně taktiky — ale mmačná změna ve
finančních poměrech! Kdybytoho nebylo,bu
dou „N.L.“ ku škodě českéhonároda ve své jiš-dávno
odsouzené taktice pokračovatidál“. Proto nechť se

páni od „N.L.“ nediví,še na jejich útoky boď v „N.= anebo v „Šípech“ v slušných listech se jiš z

odpovídá. Poznala ce ji ta mělké půde, na kteréstojejí — a proto netřeba jich vtipy a jizlívé narášky
brátí vážně.

„Besedy Úase“, které vycházejíjako pří
loha „Času“ přinášejí v č. 38 hned na první stránce
dva články, které so ale nápadně od nebe liší. První

článek „Pilát“, vylišoje scénu, kdy Josef, pán s Arimatyjde prosito tělo Ješíšovo.Článekten spéra Jana
Karafiate přesvědčujícím způsobem snásorňaje božství

Krista, který umřel za Ko ae Článku podobnýchjsme dosud ani v „Besedech Času“,tím méně „v a“
samém nečetli, — Ale hned za tím jest článok pana
Masaříka o ideálech bumanitních, v němš p. Masařík
píše o Bohu, jako o nějaké báchorce,a s něhožvyznívá
naprostá nevěra. Kterak so tyto dva články shodují?
Opravda, vypadá to tak, jsko by páni realisté byli
jako aprilové počasí. Dnes tak, zítra jinak. Ostatně,
svou nedůslednost dokáseli jiš dávno.

Polenměleem | nasvaly| „BosedyČas“
malíře Sochora, jehož obraz „Sráška jízdy u Střese
tic“ i v Hradci Král. byl vystaven. Obras ten za
mlouval se všude, i v cisině, ale čeští páni rea

listé museli ovšem o obrazu tompřináet správu ne
přísnivou, kterou nyní německé listy 8gostemotiskají. Tak se oceňují snahy našich umělců ve
vlastním českém táboře — byť i cizina je ocenila
jak toho zasluhují. Realisté tvrdí, že jsou stramou
národní! Jest to tedy také národní činnost, kdyš se
národ dělá směšným před cizinou?

Luplčl v kostele. Z Meziříčísonám píše
V noci ze dne 13. na 18. t. m. vloupali 86 neznámí
lapiči do našeho útulného kostela a uloupili s taber
nákala monstranci i se Sanctissimem a ciborium,
z něhož av. hostie na oltář vysypali. Vše v kostele
přehrabali a rozházeli, bledajíce něco cenného, co by
se dalo odnésti. Škodu spůsobili nejen odcizením
cibora a monstrance, ale též tím, če vylámali V sa
kristii dveře, kterými do kostela ao dostali. Ze zlo
činu jsou podezřelí 2 maši, kteří v pondělí okolo 4
hod. odp. procházeli se obci, břbitov si prohlíželi a
potom = obce se vytratili, a v noci o 10 hod. s ku
fříkem v race od a k Meziříčí kráčející vidění
byli. Jeden = nich jest bez vousů, asi 26 roků stár,
drahý o něco starší s vousem.

Praktický kurs o spracoránía sužitko
vání ovoce i zeleniny v domácnosti pořádá simní ho
apodářská škola v Opočně v aále botelu „Holub“
v Opočně, ve dnech 26., 27. a 28. srpna t. r. všdy 0
2. hod. odpol. 1. den: O důležitosti ovoce vůbec,
zvlášť v domácnosti a o vlivu jeho zušitkování na
výnosnost ovocniotví. O potřebném nářadí, nádobí a
náčiní při spracování ovoce v domácnosti. Vysvětlí se
a prakticky provede: výroba ovocných šťáv, buspenin,
marmelád, povidel a past. 2, den: Zaváření ovoce
v páře, do cukru a medu. Nakládání oroce do líha,
ramu, koňaku s octa. Výroba ovocných vín i ovoc
ného octa. 3. den: Sušení ovoce rosličného druhu,
zvláště pak jablek na způsob americký. O důležitosti
seleniny v domácnosti. Jak Ise přechovati zeleninu
vůbec a jak zachovati evláště sušením a nakládáním?
Na kuren přednáší známý odborník p. J. Havránek,
řiditel hospodářské školy v Jičíně.

Na letmíma bytě. S lehkou myslí odcházela
pl. L. Freulerová « Praby na letní byt do Nového
Bydžova, Zdálo se, še chce užít volné přírody a po
kochat so pěkuou krajinou — ale nikomu ani nena
padlo, že by se šla do Bydžova — otrávit. Y ne
děli odpoledne byle nalesena aa půdě domu čís. 67
jako mrtvola. Co přimělo paní tu k sebevraždě, nění
dosud snámo.

Neštěstí stalo se + pondělí na trati mezi
Předměřicemi a Smificemi. Jakásí žena, as třicetiletá,
chtěla = trati odebnatí huey, aby snad nebyly blíší
cím se vlakem usmrceny, při čemž přisupavší vlak jí

zachytil s pod kola vhodil, Kdyš strojvůdce vlak za
stavi i nalezena byla ne trati pouzestrašně zohavenámrtvola. :

Zabil se. V úterý dne 13. t. m. spadl s0
etřechy školní budovy v Lochenicích pokrývač Frant,
Langr, a sůstal mrtev na semi ložeti. Týžby! velkým

Pá em, který těšce vydřené peníse věnoval — nsalkohol.
Z domácího zákulisí. Smilespraví:Žena

může svým vlivem udělati s muže člověka nejpořád
nějšího—ale také bestií v podobě lidské. —Jsou časté

zjovy, še muš, který za svobodna o člověkem lehkomyslným, který hověl lenosti, požitkářstvía mno
bým neřestem,se oženěním stal člověkempořádným,
pracovitým a mírným, Ale takó bývá často opsk. Tak

před několika day oběsil se v Čisté u Nové Pakyobalapník Josef Čeřovský,který byl znám, jako muž
avědomitý, přičinlivý a laskavý A k hroznéma čínu
dohnaly jej domácí aváry, k nimš velikou příčinu
zavdala — jeho žena.

Nález starešitmestí. V Úřeticíchu Vej
vanovio nalezeno bylo při kopání v cihelně p. J. Ko

pe asi 68 brobů = popelnicemi z dob pohanských.některém hrobě bylo aš 13 popelnic, naplněných
buď zcela, aneb z části popelem. Jeden pak hrobob



eahovalv soběkostru, uodborníků„skrůek“zvanou,
kteráuloženabyla vten b,šekolenajejído
aahovala téměř až k spodní části hlavy, k bradě,ne

ohýlené do předu apodeplení rnkames. Zvlášinostívýsnamnou pak jest, še v hrobech= popelniosmi alo
Zany byly ke straně východní nádoby,
vány byly pokrmy.Pokrmy tytoměly olonšiti k vý
živě duší dle názoru pobanského. této okolnosti
vysvítá, še | staří pohané věřili v nesmrielnost duše

caje se dálesa dozoruDra. Píče zPrahy. Nalezená
kostra s popelnicedopraveny byly do maeos v Chradími.

Z Chrasti. (Divadelní představení.) Dne 11.
t m. i sdojší stodující v sále pí. Františky
Opleštilové divadelní představení, a sioe veselobru

varda Součka „Před ajesdem.“ Návětěva byla velmi
četná « mladí umělci odměňování byli hojným potle
kem. A věru, saslabovalí si tohoplnou měrou. Vi
děli jeme mnohé síly poprvé ne jevišti, ale k jejich
cti budiž řečeno, čestně řadily sek hercům jiš routi

maseum. Musenm toto nalézá se v badově škol
obecné, a směle staví se po bok museum v měste
větších. Vznik vzalo pečlivostí a horlivostí p.ředitele

evětlení.

Dům jest v roce 1900 nádherně

Kašdý se těšil, kdy v obci naši uvítáme otce duchov

slé. —

stála u obce Náchods

hasiči e hudbou, sástu
ství lida z místa i s okolí,

Ibotecký, pak p. řídící učitel se Lhoty

Jarář Okrouhlický vlídněn laskavě poděkoval, načeš prů

několik drůžiček= nichž dceruška p. starosty

blshým uspokojením.

svěří jen by ee heměily.

i ů aánánů vět by byla vyhubena: Honitba protoa roky nebyla pronajataa j j
ani nepomýšlí. Bronaje 0 prý 0 ne prodájem

Ze Žlebů. „Nedělní klid zachovává lesní
správa ve Žlebech. Každou neděli dopoledne jest vi
děti, kterak trakař za trakařem se sacbým dřívím
vyjíždí « knížecího háje,“ tak olyšel jsem kohosi po
vídat, Mám za to, že by snad lesul apráva nedala
-své povolení k tomu, aby lid v neděli dopoledne + lese
„pracoval a že lesní správa ani o tom neví.

Z Chradimska. (40letékněšskéjubileum).
Y minalé čísle „Obnovy“ jsme se jiš zmínili o jubi
len vldp. Fr. Klapale, dnes uveřejňojemedopis, který
mém byl v té příčinězaslán: | Šlechetné činy mašů,
kteří saavětili šivot svůj Bohu i lidstvu, bývají v době
naší milým předmětem vděčné oslavy. foho dokladem
byle tiché jindy osada Kladraby Labské, kteráž právě
tyto dny ne sama, ale s celým okolím podala důkas,
kteraksrdce lidské přístupno jeat citům vděžnosti a
lásky. Byl t" den 28. července t. r., kdy slavil 40leté
kněžské své jabilenra vldp. Frant. Klapal, bisk. notář

-a farář r Kladrubech. Čtyřicet let života činného v
„povolání těžkém — dlouhá to řada, ale útěchyplný
-pohled nazpět v léta v pília práci utrávená. Již před
uvým příchodem do Kladrub blahodárně se jevila čin
„nost vidp. jabilára, čehoš důkazem jsou vysna
menání, mnoho pochval sasloufených nejen od vrchností
duchovních, ale i od společenstev jiných. — V Kla
drabech pak se objevilo, co učiniti může dobrý kněz
pro Bobaa lid mu avěřený. S velikým úsilím staral
40 vldp. jubilant o okrasu doma Božího a o uvědo
„mění lida katolického nešetře při tom obětí. Nechce
me a nebudeme se o obětech těchto smiňovati, bylo
by to proti skromnosti kněze šlechetného, dosti, řek
neme-li, že záby se stal otcem, rádcem a pomocníkem
své osady. Jest otcem předovšímchudiny, kteráš ví,
kde dostane se jí pomoci, u koho odmítnuta nebade.
Jest rádosm nejen prostých, ale i učených: přímost,
ryzost povahy získává sí při prvémsetkání srdco ka
Adého. Jest otoovským pomníkem osady: kolik mužů
jiš jeho přičiněním a sáslahou pracujena vzdělání a

ovznešení národa našeho. A hle! s těch tak mnoho
vilo se, aby radovali se v den slavný s otcem

svým— jaké to usnéní sásluh stekených.Jest ipůtelem účelů dobrých, stálým jest pracovníkem
v oboru svém. Záslahy jeho byl 6všestraně uznány:
od Jeho Veličenstva ke dni jubilos byl vyznamenán
slatým záslašným křížem s koranon, J. B. M. jiš

dříveozdobil jej oxposit. can., nyní pak ynnal hodností bisk. notáře. Osadníci sami odvděčili se
serému milovanéma otci, jak mohli nejvíce — jmeno
valiť jej čestným občanem. Aby pak i školní mládeš,
mládeš, láskoa upřímnou so šlechetným jubilárem spo
jené, jeho i v budoucích letech pamětliva byla, do
stalo se jí od místní školní rady listu pamětaího,
osdoběného zdařilou podobisnou Oslavencovous0straů
ným oarrionlom vitae. Život jeho plnýzáslah

bude sajiste každému vsorem! V R večer | slavnosti dne 27. července t. r. odevzdali úředníci 0.k.
velkostatka kladrabského vldp. jabilantn skvostné
album, v němě vloženy podobizny:ns prvém místě
J. Excel. knížete s Liechtensteinu, nejvyššíhohofm.
J. V., dále všech c. k. úředníků s Kladrub, s Lipico
a mnohých s Vídně. U večer shromáddili 6e účastníci
slavnosti ve farní budově — počtem ne 80 — u přá
telské hostiny; 6 večerem samým uspořádána veliko
lepá eerenada, průvod lampionový 8 budbou, zpěvy
sborové ješ přednášelo p. t. učitelstvo kladrabské a
přeloučské sa vedení pana Jana Pelikána, fíd. učitele
s Kladrab. — Milým dojmem působilo sářivé, dlou
botrvající divadlo ohňostrojové. Z rána v den olav

nosti samé sešly 0e opět nepřehledné zástapy lidstva,více kněší, i sám vldp. Tomáš Střebeký, bisk. vikář
a děkan v Miknlovicích, nejen z úcty a přátelství k
jabilantovi, alei jménem vikariátu chrudimekého. Bylo
ta úřednictvo paoství kladrubského v počtuplném,
přečetní páni učitelové, různé opolky, zástupitelstva
obcí atd. K deváté hodině vyšel průvod s fary s množ
atrím drůšiček a milovaný jnbilár aváděn ve středu
duchovenstva a osadníků k jabilejní mši av. do chrámu
Páně, který v elavnostní háv oděn, slavnostně uvítal
evého jabil. duchovního aprávce. Slavnostní řeč pro
alovil dp. Václev Bartoš, farář zo Zdechovic, mistrně
poukázar na vážné chvíle přítomné slavnosti. Ze
pěkně provedených spěvů celebroval hluboce jsadojat
vidp. jabilant svoji slavnou jubil. mši avatou za as
sístence duchovenstva. Následoralo „Te Deum“ a
požehnání N. S. 0. Nadšená a upřímná blahopřání
projevily jednotlivé korporace, úřadové i jednotlivci
ještě ve chrámu Páně. Nakonec pak ss usedavého
pláče všech přítomných děkoval jeden vděčný odcho
vane“ a žák, rodák s Kladrub, vldp. jabilantu jmé
neva svým a celé osady za všechna jeho dobrodiní a
lásku, kterou za 30letóbo působení svého v Kladru
bech vždy na jevo dával. Odpoledne uspořádána na

t vldp. jubilante v cís. sámku bostina, ři níž
rásná, salonní sklatby přednášela kapela p. táčka,

« Přelouče. Mosí hostinon proneseny mnohé vzletné
a dobře promýšlené připitky i řeči. To asi byl prů
běh, celé slavnosti, kteráž ukázala jak dovede si lid
náš vážiti svého kněze. Co toho dne Kladraby viděly,
sřídka kdo se opakuje. — Upomínka na den slavnosti
nevymisí z mysli osadníků, kterýchž všech dojista
jest vroncím přáním: „Otče náš dobrý, Pán Bůh nám
Tě dlouho dlouho ve zdraví a spokojenosti gzachovej“!

Dozvaky oslavy Husovy v Pardu
bleíeh. „Samostatnost“ v čís. 64. přináší zajímavý
dopla ze sokolských kruhů pardubických. Dopis týká
se měsíční členské schůze „Sokola,“ kde podán byl
návrh, aby vyslovena byla nelibost nad letošní par
dobickou oslavou Hasovou. Lepší, intelligontnější a
slačnější lidé v „Sokole,“ když viděli kam vedou
oslavy, při nichž hlavní alovo vedon lidé rázu Haj
nova a Kloudova a jejichž publikum tvoří i pouliční
povalovači a nevěstky — nemohli jinak' než veřejně
dáti arému spravedlivéma rozhořčení průchod a pro
testovati proti takovéto oslavě. To ovšem nedal si
újíti příležitost umravňoratel Hejn a vystoupil jako
obhájce takových oslav — jako byla pardabická.
Doslovně pravil: „slavnost Husova i 8 tou rekrimo
vanou řečí dra. Kloudy byla zcela pěkná a bouří-li
se nad ní zdojší osácí (ros. lidi, jimž mravnont 8
umravňování lido jsou něco více než pouhá slova),
vy tobo nedbejte . . .“ Ale, ačkoliv všecky síly vy
naložil, přece výprava 8e nezdařila a 12 hlasy proti
10 vyslovena bylanelibost nad takovou oslavou
Husovou, jako byla letošní. Dobré zažití páni radi
kální pokrokáři! Pravda vítěsíl

Úmrtí. V Žiželicích zemřel dne 15. t. m. vldp.
Fr. Hrubý, farář tamnější. Nerodil se v Jilemnici r.
1843, na kněze vysvěcen byl roku 1868, Byl to kněz,
který i v dobách nejtradnějších neztrácel myali, od
bodleně a svědomitě konal úřad mu svěřený. Od celé
osady byl velice vážen a ctěn, Pohřeb koná se v ne
děli dne 18. arpna t. r. B. i. p.

Různé zprávy.
Staročeské kamdidatary. Zajímavou

sprára přineslo „Právo Lidu“ v čís, 220., kde uvádí
kandidátní listinu staročeskou pro volby do zemského
sněmu. Ve zprávě té jmenojí se tito kandidáti: Dr.
Zátka, Baar, Rožánek, dr. Rieger, (zarŽelesný Brod
a Semily), dr. Mattuš, dr. Braf, F. A. Šabert, Jan
Sedlák, František Křižík, dr. Baštýř, dr. Srb (18
Steré Město), dr. Cyrill Horáček, rolníci Prokůpek
z Kutlíč a Plova ze Skrejšova, dr. Seidl « Domažlic,
dr: Zele z Tábora, Ant. Rosol z Pelhřimova, redak

agrární má prý býti do sněmu kandidován dr. Kórner.
Soclální demokracie v Auglil nemůže,

ačkoliv plnou párou pracuje s an! penéžních obětí
nešetří, z místa. Příčina ? Dělnlctvo anglické v silných
odborných spolcích zorgantsované z vlastní zkušenosti
přichází k přesvědčení že nesprávnou jest tbeorie
marxistické o „zbědačení“ lidetva a proto nepopřává
aluche soc. demokratům když zpívati chtí písničku o
ráji v atátě ooelalistickém. To vidl i vůdcové sociál,

demokr. a proto vědycky Čas od Času některý ukále
a0c. demokratům ráda a vzdá se činnosti. Vposlední
době tak očinil Hyndman, dlouholetý vůdce soc. dem.
jenž na výroční konfereuci noc. dem. do Birminghamu
saalsl následnjící přípis, Jjímě vzdává se činnosti.
Píše: „Nevidím u anglického dělnictva třídního vě
domí, bez něhož nemůže býti vykonáno nic dobrého.
T u členů výboru soc. dem. zůstává v tom ohleda
mnohé nespiněným přáním. Jakožto člen vzdělaných
majetných tříd jsem zcela udiven nad nevědomosti s
netečností svých krajanů a. velice smalomysiněný,
nad výsledkem naší dloaboleté egitace.“ — Zprávu
ta vzali jsme z „Práva Lida“ které se k tomu Jistě
nersdo doznáré — ve skotečnosti pak bude míti pi

sadí . podklad ještě horší, Kdy problédne dělnictvočeské

© dani « alkoholm byle vydánac. k. zem
ským finančním ředitelatvem v Praze zvláštní vybléške,
« níž na žádost c. k. okresního hejtmanstvíKralohra
deckého uvádíme následojící: Dodatečné dani v ob
nosu 20 haléřů ze litr alkobola podléhají mimo vý
jimky níže vypočtené, veškeré pálené líhové tekutiny,
které das 1. září 1901 v území platnosti zákona vo
volném obchodu se nalézají, jakož i ony, které v ze
mích korony uberaké a v Bosně i Hercegovině v době

řed 1. sářím 1901 příjemcům v území platnosti zá
konu saslány byly, jež ale teprve po 1. září 1901 v
toto území dojdou. K páleným líhovým tekatinám
daní dodatečné podléhajícím, náleží jmenovité též arak,
ram, koňak, líhové essence, umělé ovocné essence, jež

řipraveny byly z různých ótherů, líhu a jiných látek:
Šthery, ovocné likéry a jiné připravovanépálenky,
dále voňavky alkoholem bohaté, jako voda kolínská,
alkoholem bohsté tinktury léčivé a trosti, jakož i
kuždá směs vína a líbu, jejíž obsah alkoholu přesa
buje 15 objemových procent. Od daně dodatečné jsou
osrobozeny: 1. pálenélíhové tekutiny, jež jsou ma
jetkem šivnostníků, kteří pprostředkují obchod pále
nými líhovými tekutinami (výčep, pr ej, drobný ob
chod atd.) ve množstvích ne větších deseti litrů; dále
jež jsou majetkem jiných přednostů domácností ve
množstvích ne větších pěti litrů alkoholu. Tato množ
ství zůstanou i tehdy od daně dodatečné osvobozená,
nalézejí-li se u živnostníků, dotyčně přednostů do
mácnosti větší zásoby. 2. Kořalka, ktorá jiš dle dosa
radních ustanovení osvobozena jest od státní danů
« kořalky.

Lázmě. Píše se nám: Jak jest dokázáno,
dbali naši předkové velice na čistotu — a v každé
skoro osadě bývaly lázně. A v dnešní „osvícené“
době tento způsob jakó by byl také považován za
spátečnictví. Kolik měst, neřkuli ani osad, Demá
vůbec žádných lázní. Vždyť jsou mnozí, kteří lázně
považují za zbytečnostl| Jaou tskó lidé, jímž sni
nenapadne, jednou za rok se jít vykoupat. Lékači,
kteří v nemocnicích jsou zaměstnání by mnoho mohli
vyprávěti, že i lidé na první pohled inteligentní,
kdy% jsou přivezení do nemocnice mají často na těle
celou vrstvu špíny. V hostincích často slýcháváme
věty: „Já se bojím vody,“ — nebo, „voda nás neu
živí“ „vykoupám se v pivě“ a pod. Jsou to ovšem
poznámky obyčejně žertem řetené — ale bohužel,
často se ve skutečnosti potvrzují. A přece, jak pro
spěšný vliv má časté koupání ce na zdraví člověka,
jak muohé chorobě by se předešlo, kdyby sl každý
hleděl čistoty. Proto bylo by dobře, kdyby všude
lásně byly zřizovány,

Vímo s aagrešte. Plody sčesají ze před
úplným dozráním, načež se na sítě drobné bobulky a
jiné smetí odstraní, Asi 20 kg. takových plodů dá se
do škopku, rozmačkají se a polijí 20 litry vody, na
čež se vše v rakou důkladně propracuje, až ae hustá
tekutina od pevných částí oddělí. Kaši tu natno po
nechati asi 24 hod. tiše státi, načež so přes brabé
plátno vylisuje. Na matoliný naleje 50 5 1. vody, aby
se vše rozpustné využitkovalo. K vylisované šťávě

řidá se potom 16 kg cakra. Mošt tento dá se do
ádě a úzavř» víkem; temperatnra musí vykazovatí

10—120 R. Tak zůstane to 1—2 dny atáti, až dostaví
se známky kvašení, načež ae víno do soudku stáhne.
Sad musí býti stále ož k zátco naplněn, aby pěna
mohla odtékati. Když kvašení trochu ustalo, zatlače
se zátka a ponechá se pouze provrtaná dírka, do níž
se dřevěný kelíček přizpůsobí; tento se občas vytáhne,
aby se vytrořivší plyny mohly vypustiti. Teprve
později se kolíček zcela zatluče. Při takovém opatro
vání může se víno, když 8e bylo učistilo, což obyčejně
v únoru neb v březnu bývá, do láhví stáhnouti. Před
pis tento jent ze apien M. Falína „Srstka, její pěsto
vání a výnosnost“. Nákladem knihkupectví A. Rein
warta v Praze.

Německá mládež gymmasijmí. Jik
eděluje „Ostravský Denník“ oslovil ředitel německého
gymnasia opavského, Schreiner, letošní abiturienty
ústava toho taktol „Až do Velkonoc jste knejpovali,
přicházeli jete opilí domů, budovu jste celou pobl ...«
a nechodili jefe z kuajpy snad večer, nýbrž za Čas
ného jitra. Vyhledávalijste všechny hostince od Ka
teřinek až na konec Olomoucké ulice, nehrozili jste
se sni pajzlů ve Valové ulici a jiné lokály — — —
nechci dále minvit. Budete-li tek dále pokračovati,
chci vám říci, že jste si neutrořili povahy pro šivot,
nýbrž předpovídám vám kriminál a blázinec. První
následky ee již ukázaly při mataritě, Viděl jsem, jak
někteří stěží lapali po slovech. To je alkohol. Uvi
díte. Jeden skončí za plotem, drahý jako stydlivý
milovník na kočovném jevišti vydělá ai týdně 2—3
grošel“ — Pěkný úsudek ředitele o abitarientech
jeho ústava.

Dobredlní klerikaliemu. Novýčasopis,

p násvem „Stráá osvěty“ vycházeti bude v Mělníce,ak denní listy oznamují, má to být list výhradně
protiklerikélní. Vydavatelema redaktoremmá
býti V. B. Pavlík, — který již několikrát buď na

dlníce nebo v Roudnici některé časopisy vydával,
které ale — vědy zanikly. Ku kolika stranám 30 jiš
p- Pavlík hlásil! Mónil neastálo barva — av celém



vlastenčení shledávní jednom — kčeft. A nyní, kdyš
jiš jebo novinářské „požitky“ nechce nikdo číst —
musí mu pomoci klerikalismus na nohy. To snad ně

jakou pětku vynese, o nic jiného se p. Pavlíkovi ne

Civilní sňatek nese „blahodárné“ ovove.
V Uhrách ještě v r. 1889 bylo 170 rozvodů — a za
řok 1000 přes tři tiefce. Ve Francii bylo r. 1808
4786rosvodů— a v r. 1899 jiš 7479, Je tedy civilní
sňatek také pokrokem?

Protestant ©katelické církví. Pro
fessor protestantské theologie na universitě berlínské
dr. Harnack přisnává ve svém nejnovějším díle:
„Úírkev římská jest nejobsáhlejší s nejmohutnější,
nejsložitější a přece nejjednotnější útvar, jský zplodily
dějiny, pokud je anámo.“

lěka zavádí hrůzy středověku. 00
se naláteří moderní dobou mnasurovost středověku,
který vylnčoval prašivé ovce z lůna církve a dnes
obléká na sebe rudý háv středověkého inkvisitora ata
rokatolický papež IšLa, vylučnje se svým generálním
štábem „jistého mladíka“ ze své církve. Tento zločin
proti wvobodě svědomí oznámil Iška v „Času“ v číe.
320. a list prosvobodu svědomí u katolíků horající,
nemá ani slova odsouzení pro pokračování středově
kého násilí. Či jenom církev katolické nesmí vylačo
vati prašivé ovce, spravedlivý Čase? Čimáte v re
dakci dvojí loket?

Jak se dělají movimy, Vpražskýchdon
ních listech nyní v době kyselých okurek čteme stále
nejnovější“ zprávy, které jsou již třeba — několik
et staró. Takový sběratel „novinek“ to udělá krátce,
Vezme staré časopisy, kteró třeba jiš několik let jeou
uschovány — vybere s nich správy — neurede da
tam. Pak máš „novinka“ hotovoa. V místech, kde se
to neb ono někdy odehrálo vrbozují takové správy

pravou veselost — neboť lidé vědí, še to, o čemě jižávno se přestalo mluviti — za několik let ae dosta
ne znovu — do novin!

Z celého světa. Lonidostoupilozadlužení
půdy v Německu ohromné výše 42 miliard marek.
Roční úrok z této sumy obnáší bezmála dvě miliardy
marků. — V Rumunsku a Španělska objevily se ko
bylky, které nadělaly velkých škod. — V Německu
hyne každéko roku průměrně 87.600 lidí tuberkulosou,
Výkazy berlínských nemocenských pokladen udávají,
že každý drabý dělník zmírá souchotinami. — V Če
chách v r. 1897 zemřelo poměrně z jednoho tisíce lidí
26 a z těch 15 proc. tuberknlosou.

Ve Spojených Státech jsou již dávno
katolíci nejmohutnější církví; čítajíť na 12 milionů
daší; protí nim stojí 17 milionů duší v protestant
ských sextách druhu nejrůznějšího zapsaných. Silnější
však nad všecky církve je počet — pohanů ve Spoje
ných Státech. Na 50 milionů obyvatel není vůbec za
psáno do dádné církve, a z těchto 50 milionů ještě
20 jich vůbec není ani křtěno a nevymnává vnitř ani
zevně žádného náboženatví. „Věst. kat. duch.“

„Papirové pětky počne, jak se oznamaje,
v nejblišších dnech finanční minisierstvo s oběhu
stahovati a 1. září dá do oběhu nové 10 korunové
státní bankovky.

Zprávy hospodářské.
© pojlšťování hovězího debytka.

Podává Váci. Vojnar, farář ve Slavoňová.

(Pokračování)
Úminva,

kterouž majitelé hovězího dobytka ve Slavoňově a
přifařených obcích ke spolku přistoupivší savazují 00
ku vzájemné pomoci pro případ nemoci, pádu aneb
nucené porážky některého jim nálešícího kusu dobytka
dle následujících ustanovení:

I. Soupie a ocenění dobytka.
1. Kdo ke apolka přistoupiti chce, ať se při

hlésí do konce r. 1899. Během roku 1900 se noví čle
nové nepřijímají. Ku pojištění musí pak hospodář při
hlásiti všechen hovězí dobytek ber výminky od jed
noho roku atáří. Dva členové výboru a jiní dva čle
nové spolku přiblášený dobytek ku pojištění přijímají.
Kasdý kus popíše se dle poblaví, stáří, barvy a zvlášt
ních znamení a poveue se o něm soupis ve hlavní
kuise spolkové a pak ještě u jeunoho člena vyboru,

který o! s níš hospodářpohání, ve spolku zastu
puje. — Dobytek chorý se kupojištění připastiti nenůšo; taktéž a0 může odmítnonti dobytek příliš atarý
a velice sešlý.

2. Komiese dobytek přijímající hned jej ocení.
Ocenění toto mé platnost na celý rok 1900., jen do
bytek mladý může na žádost hospodáře po půl letě
snova oceněn býti. Ocenění toto má však platnost
ponze k vyměření zápisného a vybírání ročního pří«
apěvka. Muasí-li se kus poraziti, dá se nábrada dle
ustanovení obsafeného v odstavci VIIIL o náhradě
jednejícím.

IL Poplatky.
9. Z každého kusn zaplatí se pro rok 1900

jedno procento s odhadnuté ceny předem jako sá
pisné. Od složení tohoto poplatku začíná ae doba
členetví. Kapitál takto sebraný zůstane jako reservní
fond a výlohy během roku vzošlé budou se vybírati
od členů v tom čase a v té výši, jak výbor za po
třebné uzná.

IH. Hlášení změn ve stavu dobytka.
4. Změní-li si členové upolku během roku mesi

sebou některý kus dobytka, musí to členu výboru ve
své obcí oznámiti, má-li pojištění zůstati v platnosti.

5. Prodásli člen pojištěný kus, musí to oanámiti,
nechce-li, aby na něho vypadající z toho kosu pří
Platek neb větší díl masa byl počítán. Odprodání te
prvé tehdy „hlásiti, kdyš již částka ta na něho byla
rogpočtěna we nepřipouští.

6. Poplatek z odprodaného kasu se nevrátí;
když však místo prodaného nastoupí jiný kua buď
koapený aneb doma odchovaný, tu není-li cena vyšší,
může se bos poplatku ne jeho místo příjmouti: je-li

osna vyšší, tu z obnosu dřívější cemu převyšujícího

zaplatíp 47, Fřistouplýkus můše však teprvé po Smí dnech
ode dne koupě k pojištění přijat býti, bude-lisdra

K polek dodržuje4 hospodářisvůjzárasek8. Spole e 08, ov vase!

do 8ho dne ode dne prodeje,kdyby prodaný dobytekbyl mu vrácen pro vadu od svěrolékaře za zákonitou
uznanou.

9. Vzhledem k tomu, de na stelný neb vytelený

dobytek dává se přídavek rr VIIL 23.) jest věcíhospodáře den otelení se dobytka hlásiti, chce-li pro
případ jeho pádu na onen příspěvek nároky činiti.

IV. Onemocnění.

10. Onemooní-li pojištěný kus, jestmajitel jebopovinen ihned výboru své obce, neb v jeho nepří
tomnosti jeho nábradníkovi te oznámiti. Tenpřibere
vi buď druhého člena výboru neb náhradníka a dva
jiné pojištěné hospodáře a rozhodne ae, co Činiti.
8 tímto rozhodnutím musí se hospodář spokojiti, ne
chce-li škodu z neposlechnutí snad povatalou sám nósti.

Žádný z těch, kteří k tomuto rozhodnutí jeou volání,
nemá býti v blízkém příbuzenství s hospodářem. Za
stibla-li by nemoc dobytka člena výboru, nastoupí ne
jeho místo náhradník a druhý člen výbora se povolá
8 vedlejší obce. ,

11. Je-li nebespečí v prodlení, může se dáti
ihned kue porasiti, úsná-li se na léčení, nese náklad
s tím spojený spolek. Výboru se ukládá, aby 6e svě
rolékařem se dohodl o odměně od něho za léčení po

žadované. .
(Posn. U nás platíme 3 zl. za jednu cestu, má-li

hospodář svůj povoz, má pro svěrolékaře jej poslali.)
13. Kdyby stav onemocnělého dobytčete v nej

bližších dnech se nezlepšil, jest člen výboru povinen
předsednictva to oznámiti, aby celý výbor se poradil,
co s kusem činiti.

V. Poráška.
19. Usná-li zvěrolékař neb ndší či širší výbor,

že se má kus poraziti, budič to předsedovi ibned
osnámeno, aby avolal celý výbor ku poradě co a ma
sem činiti. Se řezníkem se učiní smlouva, zač pro
vede porážku a po případě vysekání. U nás platímo
2 sl, ať se jen porasíneb léž vysokává,

14. Svolf-li. evěrolékař, jemuž porážka oznámena
byla, k vysskání masa, může výbor kne buď v celku
prodati, neb jej mezi členy rozděliti. Při porážce a
vysekávání masa mnel býti aspoň dva članové výboru
přítomní, Akcie s vysekaného masa platí epolek.

(Poznámka: Výhoda tohoto ustanovení, že kos
se může vysekati jest ta, že řezníci když vědí, že se
jím kus prodati nemusí, podají spíše obstojnou cenu,
než kdyby věděli, še se kus sa každou cenu musí

prodati. Jak utiskovali v tomto případě dříve hospo
dáře, utiskli by nyní epolek, který by z každého kusu
poraženého měl anačnou strátu.)

(Pokračorání.)

"Tržní zprávy.
V Aradoi Králové, dne 10. srpna 1901. 1 hl.

pšenice K 180)—1360 šito K 10 60—11-20, ječmena
K 940—1030 oves K 5-10—6-80, proso K 10-00—10-90
vikve K 10.80—16 00, hracbu K 20*00—3300, jáhly K
19:00 krop K 1600—4000, bramborů K 3-40—3 60,
jetelového semínka červeného K 94+00—100:00, jetelo
vého semínka (inkernát) K 00-00—00'00, máku K 8000
olejky K 17-80—18*50, Iněného semene K 21-00—00:00
100 kg. žitných otrab K 11-00, pšenié. otrub K 1009,
1 kg. másla K 3*20—240, 1 kg. sédla vepřového K
144—1-70, tvarohu k 0-32—0'86, 1 vejco 8 h, Jedna
kopa okurekK 3-40—4-00,jedna kopa cibule K 000
080 jedna kopa drobné zeleniny K 0-80—0-90,

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sy. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

v poměšlí,dne 21srpna 1001,02. hod.odpol.
v dicoámím apolkovém domě „Adalbertinu“, Jiříková tř

da č. 800 I v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednatel.

Listárna redakoe.
Vídeň. Nelze; není času. Pozdrav!

Příbram. Srdečné díky sa nfskání nových od
běratelů. Jak vidět, že nepřátelské listy svými stálými
útoky proti nám dělají vlastně „Obnově“ jenom re
klamu. Pozdrav!

Hradec, Ledně, Chradím. Došlo jiš 6;
uveřejníme Příště, J8 poolě;

Kněs v markrabství. Nediv se, — doba „ky
selých okurek“ jest kašdý rok. Pi8 častějiI

Antonin Sucharda.
sochař ařezbář v NovéPace (Krkonoše)
doporučuje se ku zhočovení oltářů, Božích hrobů
a velkerých potřeb umění církevního; též nhoto
vuje sochy světců ze dřeva | s kamene. — Starší

práci, uměleckou cenu mající, bedlivě opravuje,pozlacuje a polychromuje.Za výrobkyv důny

Kejián. ce 0"*řádnou práci pří cenách nejmír8 úctou veškerou
Antonín Bucharda.

Divět

vyučovací a vychovávací ústav
Uršulinek v České Skalici,
Ústav obsahuje mimo místnosti vychovávací

také osmitřídní školu obecnou s vyučovacím ja
zykem německým s právem veřejnosti. (Osnova
učební jest v 6., 7. a B. třídě tatáž, jako na
trojtřídní měšťanskéškole.) Chorankyobdrží vedle
předepsaných školních předmětů na přání také
důkladného vyučování v jasyce českém, franeous
ském, anglickém a vlašském; v malbě, v hudbě,
(ve hře na piano, housle, citeru, varbany); pou
čování „o pohybování se ve společnosti“, příležité

vyučování -v tanci“ a „vedení domácnosti“.

Vzrostlejší hovanky mají zde také příležitostvzdělati se ve všech jemných ženských ručních
pracích, ve vaření, v připravování prádla a
v žehlení.

Ústav má velmi krsánou polobu, jest co nej
prospěšněji zařízen a vyhovuje všem nynějším
požadavkům úplně. Nejlepší odporučení pro ústav
Jest návštěva ústavuod pánů rodičů neb poruč
níků. Cbovanky platí měsíčně pouze 40 korun; za
vyučování v hudbě ale zvlášť; přihlášky ae přijí
mají v každý čas.

Nový školní rok počíná 15. zářím b. r.
Bližší aprávy podává s ochotností

představená Uršulinek.

Premier =Nejlepší

| The Premier (3
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Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

>V

Prank JITOUÁ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatinanech.
Plány, fntografie a rospočty na požádání.

.OOO00000-000000060
Nejtarší výroba jemných

Lamniokých SLOLArů,
desertek Karlovarských,

oplatek a mandlových věnečků
vJakostí nedosttžné 1 vlepších kruních oblíbené,

1 kg. velejemných sucharů “. . zl. 1-20
1 kg. mandlových encharů „zL —0
1 kg. dobrých obyč. sucharů . zl. —60
1 kg. mandlových věnečků „sl. 32
1 kg. obyčejných věnečků „£l. —70
10 kusů trubiček máslových . zl. —50
10 kusů karlovarských oplatek sl. —60
50 kusů vafle velké. „sl 1—.
50 desertek plněných . „zl 1—

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářství v Lomnici ». P.

OoOoOoOoo0606:

Ph. Mg. B. Y. Morávek
IKukleny.

Výroba likórů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PEB“ Doporučujese co nejlépe. "ij



DIYá b
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury.

Ludvík Knepr
w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

Úplné výbavy nevěstám.|
Ceny mírné.

Opony(draperie),Záclony. Žíněnky.

stavební a umělecké zámečnictví

weříži,náhrobních | zahradních, vrat,

Josef
Štěpán,

závod

pozlncovačský

v Pardubicích

oltáře, kazatelny,
všeho drubu sochy
a veškeré do oboru
toho spadající práce

v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

Navštivenky

v Hradci Králové

výplní do dveří a t d.

vímsíní výrobky nejpraktičtějších a nejdokonalojších vnorů, vlastního vynálesu, kleština, h jak stavo tak I úmě ch
de váboc okkorie pracíjak mích leckýchvše za ceny vý“ vš e ch druhů

Y úctě veškeré nabízíAdolf Vachek,
starebnía uměleckézámečnictvív HradelKrál, B1SKkupská

Dlonhá nl. č 108, naproti cejchovnímuúřadu. koihilekárna.

=

dádbdadaDadákk4
Guporfosťáty 2Ď

„animální a minerální
nejlevnější fosforečné hnojivo pro

všechny půdy.

Zajišťaji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

WO“Nenahraditelné "05

k podzimní setbě
Jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

: kostní oUčku ehiiský podelsíran soli dras Ň

Spocleiníhnojjve pro stéblinyaake:P (kulovatiny).

Poštornokousádru superiosiátovou
ku vrehaímu hnojení jetelišť a konaérvovámí

chlévskémrvy, plení vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu |
továrna na v Břeclavi

kyselinuv BOHRÁN Banát
rorou a umě

Ústřednípízárna: PRAHA, Jindřišekául. 27.
lá hnojiva

přijme se hoch Ž řádné rodiny do
učení u Josefa Svobody v Třebe

chovicích.

Dva studující
«nižší střední školyv Hradci Králové příjmosse
za výhodných podmínek od začátku nového škol
mího roku na celé saopatření do ta
ve středu města v úřednické rodině, kde dostane
sejimřádnéhodozoruavěsstrannépéče,—Bližší

odělí administrace t. L

PTTTTTTPTPTTTTTTTTT

JAN KALIS

Ď 'MUDr, L, Kehářek,
odbornýlékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA;
Jungfmanova třida. Široká ulice č.12

5 mezsanin. .
DOK.

1 Wa knihařství
se přijme mravný chlapec do učení
u Frant. Kohoutka na Pražském

+ Předměstí u Hradce Králové,
VB 8

Josef Neškudla,
© a kr.di. W dodavatelvJablonnémmadOrl.č.d.86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
vd věndež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vysnamenaný

o. a k. dy. výrobní závod

věc Kosiolních pArameniů,
l | praporů a kovóvého náčiní. — Illuatr.

cenníky, v a předměty k výběru na
Ď| požádání frankoše zasílají.
| | Adresa Vždydoslovně úplná.

oravavananna

Pěkný domek,
obsahující kupecký krám, pekárnu (pro pekaře se
hodící), čtyry byty, komoru, sklep a prostranný
drůr jest na prodej. K domku přináležítaké“ půl
drahého korce polí a dvě zahrádky. Domek ten
nalézá seov pěkné zdravé krajině v besprostředaí
blízkosti Hradce Králové. Cena jest nízká a tudíž

koupě pro každého výhodná.
Bližší sdělí administrace t. 1.

PE

Veškeré práce z odboru maleb umě

peckoprůmyslových provádí se a přesnoudokonalos
vwmalířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; málab facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

MP"Práce a objednávky"P
přijímá pro moa malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci 
nových vzorků pravých vlněných látek 

vlastní výroby

pro dobu jarní a lotní.
Též velejemné

látky na teláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

- UÚčiňteprosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Téř ma splátky bez zvýšení con! Ů

čestný diplom, 1891. evšší vyznamenání na školsk.chorvatské výstavě v Zábřebě: čestný diplom. Nejv. vymm.
za vystavené varhany ne Národop. českoslovanské výst.
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejm
vyznam. na zemské bulharské výstavó v Plovdivé: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutná
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných. .

O.k. výs. 4 továrna

na stavbu varhan a harmonií

p, dana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsoustavco
L nejdůkladnějí a v cenách nejmírněj

ších a a přestavb
varhan provede za mejmírnějšíc

podmínek, jech “v sonstav pro
harmonia kostely,dkolya
salony v nejlepším provedení 6pě
tiletou zárukou a aa ceny mírné.
cká harmonla (Gottage

Organs) jsou na skladě.
V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,

a byly tylo na veškerých výstavéch nejpřednějšími ce
namí vysnamenány.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Prase:

OennikyTma airenko požádání



Česká největší rakousko-uherská továrna na í

Aj harmonia americké a evropské: soustavy

==. RUDOLFPAJKR A SPOL. =
NĚ Filiální sklady: Budapest: VIIL József kórát 15; v Braě, Nová ulice č. 8; veVídmí IX. Harmoniegasse 8.

? Wap“Illustrované cenniky franko a zdarma. “ MEEE
Slavnému

vrchnímu jednatelství ©
G. K. prv. ASSIGURÁZIONÍ GENERALI v Terstu

Jest nám milou povinností vzdáti Vám za velice
rychlé a v každém ohledu uspokojivé vyšetření a
zaplacení škod, jež jsme následkem požáru ze dne
15. Července b. r. utrpěli,

náš nejsdvořilejší dík.

V NOVÉM BYDŽOVĚ, dne 6. srpna 1901,

Liboslav a Josefa Holnb, Josefina Grafogá, Ludvík Kafka,
Josef a Anne Matouš, Algběta Myšková, Ignác Polak,

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vybo
tovení všcho druhu věních bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Ohrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéz stříbřenézačseručí.
Vlastní výroba nmožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy

znovuzlacení a stříbření staržích věcí vpkoná se rychleasalou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. 8 návod můj může se vykázati četnými pocaval
nými pří P.T aOdporočnje se tedy kzakoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborif, re ,
nádobek na uv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacihkálů, schránek na Nejsvě.

tější, patenek atd. co nejvíce.

Josef Trrdý, Mario Fleischerová, A. Kafka,
Heřman Schnabel, Theresie Weisová, Rosa Sohicková,
Richard Brunner, Bedřich Schick, M. Kafka,

M. a Karolina Graf, Adolf Tvrdý, Bogina Weinerová,
Albert a Vilhelmina Magdalena Karlstein, Jalie Muaková.

Pacovský, I. Bobick, Cor. me.
Vilhelmina Pacovaká, Auss Poláková, L. S.

Antonie Saxrová, Bleadine Hlaváčová, Obecní úřad.
Marie Felgrová, "VKárel Valenta, m. p. Pormana.

Holičského učedníka
Všem, kdož drahého syna našeho + přijme za výhodných podmínek z řádné rodiny

za plat Jos. Vaněk, kadeřníkv Náchodě.

p . EVGLDERTA DAMELA, Látkuna kloriky
bývalého kaplana Pouohovakého, aletní kabáty, čistěJinénou 134/186em. širokou„P tr, j i bohatý

ku hrobudoprovodili,tímtosrdečně děkujeme. — Zvláštěpakdíkyvzdá- drahů aaokenko chrámovýmčelán n br.
váme veled. p. bisk. sekretáři Frant. Kotrbelcoví, faráři r Kraoemburku, který nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašle

delemnou. n plnou ješt sou ů hrobunás poslil, dále důet P.koni Ponchově, obchodnídůmse suknyarliu Kotrbelcoví, mu , duchovenstva, v p- m 1 Pon- v
chova, Krucemburku a okolí, vášeným p. sástupcůma farnosti Pouchovské a veleet. p.
zástupeůmakatolickéjednotynaekon Předměstí, P V. J. S PA L E K,

Kó d | p Bůh! HradecKrálové.Y ánž odplatí všem Pán Bů O oo o se
V Krucemburku, dne 8. srpna 1901. jterék doby pootvě tvá.

JosefFrantiška Danielovi, Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

Nábytek, Levně,ihned,správně pro kýzávod

výba Ř P pr malbuokenkostelníchýbavy pro nevěsty, kalí PRAHAi,
l “ o služeb vojenských o č.145st,MaláKarlovaul.čís.$3b

úp ná zařízení vyhotoví©.a k.setník přes60 rokůmaMalém© detí

v největšímvýběraza nejlevnějšícenytéž šk ' NÍ dní ale. ránanymírnéměstěplátky:|| AIOUŠKOVEC, KZ, o
Výroba a sklad nábytku (býv. mnob. doplň. důstojník v Praze) tému figur u proomadení a

K. V. SKUHERSKÝ, ve svéc. k, povolenéKkanoelářijen těmiEoetaením"s
Hradeo Králové F*raha-II., Eliščinatřida 1080. JMVodovánopoš, slz I odbor

Svatojánské náměstí a o pražského mostu proti Na venek obratem pošty. , ku definitivní objednávce.
hotela Merkur. SRB“Nesčetnáveřejnái písemnépochvalná uznáaí. “Bj

Wap“ Cenníky na požádáni franko. “R Založeno roku 18380.
Majitel a vydavatel Pojitleké družstvo tiskove v Hradci Bral. — Zodp. redaktor Alois M. Vobejda-Prosedský. — lakem bisk. knihtiekarny v Hrudoj Král.



Předplatnémačtvrtvása450k
> na půl roku SA — dČíslo84.

„Byljeden mladýmušn štadovalnakněse
jit draký rok. Jedenkráte psal domů, že potře
beje pehíze. Maminka jeho Šla na porada

k, Pana děkanovi, že je te jí a tatíkovi velice
vně věc,te bypotřeboval dalmatika. Předně,Že tak velkým em duchovním ještě není

pap děkan styrdil. I dostal pan syu na místo

peněz domlnvn, jaký že to z něho bude „panpáter“, když by jako jiní študenti chtělrodiče
obelhávatia Biditi. Odepsal jim, aby šli k panu
děkanovi s jeho psaním. Učínili tak.A když
pen děkan svýj zrak brejjemi přiostřil, vyšlo

Efoho. že pem syn —ne patiku —ale
dogmatiků po E — A 00 že je to tadogmatikař — Taktoje to kniha, z které

obje ©jem, co kátolíci věří med věřili mají. —
Tím ovšem bylo vše vysvětleno. A já to proto
vypravoji, abychom všickni, než o profesyo
rech mluviti začneme, dříve věděli, 00 ta
dogmatika vlastně jest. Nerad bych tutiž po
způsoba, moobých velikénů nyo
o něčem, čemu nerozamím.

Tak tedy. dogmatika je věda o tom; co
katolíci věří, a professor je tolik asi jako, ne-li
učenější, aspoň vyššího drubu a platu— uči
tel. A tak prozradím dnes několik pánů, kteří
byli neb jsou výbornými professory dogmatiky.

Jeden z nejsnamenitějších byl tu v Če
chách roku 1866 a jmenoval se — Bismark,
Byl to ten „veliký duch“, který z nicotných

a všecko ostatní zlo, co válka působí, zavinil.
A když to jeden pruský důstojník viděl,
pravil: Já jsem 8e až posud mnoho s nábo
ženetvím nezabýval, a obzvláště o pekle ne
přemýšlel, ale nyní povídám: Musí peklo býti,
aby byl potrestán, kdo tohle všecko způsobil.
— Víra v život věčný, v odměnu a trest, a
tim víru v Boha všavědoucího, spravedlivého
a všemohoucího, vyvodil tady z duše důstojní
ku onoho — Bismark. Co 86 mnobý professor
dogmatiky nanamahá, abytohle “všecko vě
decky dokázal, a Bismark to provedl — jedi
noa vojnou. Zajisté! Žnamenitý to professor
dogmatiky.

Alo víra v Boha a život věčný je jen
základ víry katolické. Kdyby Bismark byl
en tomnhle něil, to by nepostačilo, to není

Ještě celá dogmatika. Chla Pánu Bohu, že
máme professorů více. MAN,

Nechci a nemohu je všecky jmenovati,
ale máme jich plná vyšší a vysoké školy.
A musím říci, čei mne samého utvrzují ve
wife, že jest zapotřebí zjevení, to jest, že
žádný professor nedává mi záruku, že právě
on o Bohu správně učí. Kolik jich je, každý
jinak učí, až je z toho takový zmatek, že
žádný vlastně neví, komu se má věřit. A po
něvadž si myslím o Buho, že je bytostnejdo
brotivější, nemohu připustiti, že by nás těm
professorům byl ponechal, abychom se vůbec
bikdy pravdy ©jistotou nedověděli. A proto

rávě páni prafeseoři mne utrrzojí v té vířa,
e Bůh skrse Krista zjevil, jaký je a 00 od

nás žádá, a co jsme my, a k čemu jeme stvo
řeni. Právě páni professoři výborně mne učí,
še pravé učení o Bobu přinesl jen — Kristus.
Nerozvážné mladé lidi ovšem ti páni spletou,
le kdo 8 rozvahou o té jejich motanici pře
myšlí, je tím ochotněji křesťanem věřícím,
še Kristus je učitelem světa.

Avšak je tu hned zase jedna námitka:
Ale křesťané říkají, že věřív Krista a přece
ee ve víře různí. To je pravda. Ale mně
tu z tohoto opětného zmatku pomuhají —
pastoři. I oni jsou pro myslícího člo
věka znamenití profeesoří dogmatiky. Právě
oni mne očí, že se Kristova učení nedodělám
ten z písma, která ei každý pastor vykládá
jak chce, nebo dle svého rosumu. Nemohu to
tiž věřiti, že by rozum některého pastora

V Hradci Králové, dme 23. srpna 1901.

] mým bezpečným něitelem na místo Krista

Proto tím ochotněji Pe a učení, že Bůhnadpřirosemým 2. ná apoštolů,

aby nezměaili pče: ponětí b udu. Tim vice
aj k tomu veden tím, že, kde Petrova círv, tam nesměnitelnéa všude totéž učení

nalezám. A tak mi každý soudný přisvěděí,

pvědčení utvrzojí, čím více se o víra hádají.

dogmatiky. Sláva jim!

A jsou li mezi nimi páni, jsko n. p. ko
línský panDušek, který byl dopaden při pře
krucorání a falešném uvádění spisků kato
lických; a musel přiněstí opravu, anebo jsko

Šádek, jenž veřejně pronesonou řeč samého
blskopa překrontil a falešně oitoval: tu tím

více je člověkrád Kon a tím nadčenějitakovým Doškům a Sádkům,jakožto professo
rům dogmatiky, volá hřímavé „Sláva“!

Ale nejen faleš, nýbri i upřímnost ně

avědčení katolické. Tak p. p. umřela,p. Kozá
kovi, čáslavskému.. kazuteli, matka. urobil

té modlil se ku Kristu sa matka, řka: „Vezm:
ta duši k sobě“, — Když je „pastorem“, tu
učí, že se za mrtvá modliti nemáme, a když
je synem, tu jda za přirozeným citem lidské
duše, za matku se modlí. Tím 8e mi atsl za
jisté vším právem znamenitým professorem
dogmatiky učící o očistci.

Nejnovějí velige zosmenitů působí jako
essor dogmatiky pas Dr. Herben; -nebo

jistě jeho časopis „Čas“. Kdykoliv přinese
něco, co je jen ve spojení 8 katolietvím, šíří
z toho nenávist; a byl nedávno konsistoří
hradeckou přiaucen přinésti opravu své fa
lešné — a proti biskopu a církví zášť uči
telstv: vzbuznjící — zprávy o tajném jakémai
nařízení. — Takové psaní jest mi opět utvr
zením mó katolické víry. Neboťpravil Kristne:
Mne nenáviděli, i vás nenáviděli budou. A nu
jiném místě pravil: Radojte ea... . budou li
všeckolé pro mne o vás mluvili, Ihouce. Nená
vist světa, lhaní a zlé mluvení jeho, jest
známkou pravých ačeníků Kristových. A po
něvadě „Čas“ pastory a rabíny chválí, kato

lické pak biskapy a kněze lživě tupí, jest mitoto jeho jednání utvrzením víry mé a pouká
zaním, kde, či na které atrané je pravda. I p.
Dr. Herben čili jeho „Čas“ stal se pro mne
znamenitým professorem dogmatiky katolické.

Ovšem máme ještě zoamenitější professo
ry předmětu toho. Po ovoci jejich poznáte je,
— a nemůže strom zlý dobrého ovoce podá
vati. — Století devatenácté skončilo a dvacáté
začalo všeobecným úpadkem mravnosti a za
vícení pro věci vyšší — proideály — v ná
rodech. A už i ten doaud jediný ideál — ná
rodnost — láska k vlastí — klesá 4 mezi
staré harabordí se hází: A krom toho všuda
jen nespokojenost, rozháranost, omrzelost, boj
bratří proti bratrům. To je to ovoce toho
křesťanství odporného, učení, které si dalo
krásné jméno liberalismu (svobodomyslnosti).
Strom ten nevydal ovoce dobré. A proto utvr
zuje nás v tom přesvědčení, že to je strom
zlý. A'to přesmatné jedovaté ovoce, jako 80
ukazoje v národech, či vlastně hlasatelé libe
ralismu stali se znamenitými professorydogma
tiky, čili víry naší, že katolicismus — pravá

křepčensbví — jest základem i časného blahanárodů.

Jedna věc jest však při tom všem důle
žitá, totiž ta, že tito jmenovaní professoři
degmatiky jsou velice — drazí. Národové platí
jim nejen penězi, ale svou krví, svým blaho
bytem, ano i svým trváním. Až tohle národové
nahlednou, vrátí 86 sase k těm lacinějším
professorům dogmatiky — k církvi.R

Obnovavyehásív pdd v poledne. Ročník VIL

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 20. erpna.

(Pro domosua ve prašskýchobecních sálešitostecha
pokudse týčepodpisů provolání pro oslavu Husa-“)
— Nový lýdemník. — Neoprávněné vyrývání

. k otvérání poštou došlých dopisů.)

Naše pražské dopisy, ač jsou psány
hlavně se zřetelem k informování venkova 0

prodských záležitostech, apůpobují zde pravielněhotový: poplach. Časopisyje citují, vy
kládají, v-jistých krazích 80.0 nich mlaví a
dychtivě se ma ně čeká a ač „Obnova“ jenom
v poměrně nepatrném počtu :do Prahy-dochází,
předce jest "zde listem velice pilně a četně
čteným. A k této pražské pozornosti, zejmena
vůči dopisům z Prahy do „Obnovy“ máme za

hravších s6 na pražské radnici,. nebo dle sku
tečných poměrů zmíníme se o pražském obac
ním hospodářství, či právem každému přiná
ležejícím dotkaeme se jednání pražského pri
matora p. dra. Srba, tu ku překvapení všech
soudných a vážných lidí nastane pokřik, že
tím podporujeme zájmy p. dra. Podlipného.
Zajímavoje,že pokřik ten nestrhujlaní
časopisy, ani lidé k dra. Srboviajeho straně blízcí. Tinaše vždyckyslu
Šné a o pravdu se opírající vývody lojálně
přijímají jako oprávněný náš soud a správný
objetivní názor napražské“záležitosti. Pana
dra. Srba Be však pravidelně „ujímají“ listy
a osoby mu vzdálené, tak. že tato křesťanské
enáha nostranněmu pozorovateli připadá jako
špatně maskovaná nevole nad tím, že králové
hradecký katolický list požívá v Praze zvláštní
váby a pozornosti.

Předbůzka, jakoby se posuzováním praž
ských obecních poměrů a jednání p. primatora
dra. Srba stranilo p. dra. Podlipnému, — ač
oba tito pánové jsou celkové katolické věci
stejně vzdáleni nebo stejně blízcí, jak kdo
chce, — ve skutečnosti jest jenom nešťastným
manevrem proti dopisovateli „do Obnovy“.
Dopisovatel teu, jak každý jeho čtenář ví,
dává průchod jenom pravdě. Že dr. Podlipný
byl pražským starostou, že se těšil zvláštní
přízní kardinála Schčaborna, že jest mu na
kloněn a i zvláštní návštěvou bo poctil ny“
nější arcibiskup kardinál Skrbenský, še jeho
působení jako primatora věnovaly „Katolické
Listy“ nadšený a uznání plný úvodní článek,
to ani dopisovatel „Obnovy“ popřiti nemůže.
Pokud pak se jeho podporování dra. Podlí
ného na radnici týče, tu prostě poukazuje
k tomu, ře letos v č. 26. „Obnový“ při po
jednávání o pražských záležitostech konetato
val, že za stávajích* poměrů pražských, kdy 80
jedná o spojení předměstí s Prahou,největší
čáka na zvolení příštím primatorem velké
Prahy má p. dr. Herold. To předce podpora
dra. Podlipného není! Že dnes pan dr. Srb
nachází se se svou etranou na radnici v men
šině, která se při blízkých doplňovacích
volbách ještě více scvrkne, an po úmrtí dra.
Milda, radního Kopeckého a administratora
potravní deně Parůžka strana ta ztratila své
vůdce a hlavy, tak že volby dopadnou zcela
jinak, než dopadávaly, když tito pánové je ří
dili a že nová čtvrt Libeň bude voliti ve
smyslu avého čestného občana dra. Podlipného,
za to předce pražský dopisovatel „Obnovy“
nemůže. Pak-li tato fakta jsou někomu nepří
Jemná, z toho dokonce nenásledaje, že je musí
dopisovatel „Obnovy“ před svým čtenářstvem
tajiti. Naopak! V tom právě spočívá cena jeho
dopisů, že časné list svůj spravuje a správně
oa poměry nazírá.

Pan primator dr. Srb podepsal dne 14.
června t. r. v pražských listech uveřejněné
provolání, vyzývající ku prohloubení oslav

* Pozn. red. Popřáváme místo obraně svého
pražského dopisovatele, jenž sám za správnost svých
dopisů ručí, takže nikdo jiný nemůže sa ně býti k
sodpovědnosti volán. «



památky Hesovy a také následkem toho proti
zásadnímu venešení byla zasedací síňna staro
městké radnici propůjčena k manifestační
oslavě Husově. To oboje jest faktum a pravda
jak „Obnova“ otom psala! A ač p.dr. Srb
nikdo veřejně neproblásil a v žá
dných novinách 80 voeohradil a ne
konstatoval, še podpis jeho dostal
80 DA000 provolání bez jeho ovolenía proti jeho vůli, jak se ve případětom,
atalo-li se tak skutečně, od doktora práv oče
kávati dalo, když mu. na tom záleželo, aby
podpis jeho na provolání tom nestál, předce
vyskytují se v Praze osoby, které to tvrdí,
Nenapadá nám přes to, že příkrým a ve
slušné společnosti nepřípustným spůsobem na
dopisovate „Obnovy“ i tiskem útočily, proti
jejich nuivnímu tvrzení a hájení dra. Srba, po
lemisovati. Jenom máme za srou povinnost
konstatovati,že ani pražský primátor
p. dr. Srb, ani rektor magnifikus p.
prof. dr. Stapecký nikde veřejně ne
rohlásilí a nekonatatovali, že se

Jejich podpisy bez jejich svolení a
proti jejich vůli na provolání ku
prohlabování oslav Husových do
staly. Stalo-li se tak skutečně a pak-li stím
nesouhlasili, byli povinni veřejnost o tom
zpraviti v těch listech, v nichž ono provolání
s jejich podpisy bylo uveřejněno. Posud toho
však neučinili, ano může se říci a dokárati,
že ve smyslu toho provolání jednali. Proto
do tětochvíle jest pravdu na straně
dopisovatele „Obnovy“, který nic
jiného netvrdil, než-li co si:každý do
dnes v novinách může přečísti. Pak-li
jest někdo soukromě jinak poučen, tu mu jeho
soukromé poučení rádi ponecháváme. Ale
pro nejširší veřejnost musíme se
držeti pravdy, že pp. dr. Srb a dr. Stu
pecký provolání k oslavám Hosovým podepsali,
neboť žádný z nich nepokládal za potřebné
veřejně je odvolati a poukázati k tomu, že se
podpiu jeho dostal na provolání to proti jeho
vůli a falšování jeho nestihal.

„ Tolik jsme měli za potřebné pronésti
vůči pánům, jejichž slabou 'stránkou jest pra
vdivost pražských dopisů do „Obnovy“ bráti
v pochybnost a je podezřívati.

Bude-li potřeba promlavíme o záležitosti
této jinak a jinde. Poněvadžcílem naší žarnalisti
cké práce jest vážné přičinění dle pravdy u
skutečnosti veřejnost informovati, přestáváme
na tomto odbyti, jež nám naši čtenáři zajisté
schválí a za naše právo uznají. Vyvolání č
hoto sporu pokládáme za zbytečnost vzniknuvší
z neznalosti poměrů jeho původců.

+
* *

Rozhárané veřejné poměry české, jež
mají blavní svůj původ v bezcharakternosti a
zbabělosti činitelů, kteří mají v každém ohledu
osvědčovati značně více muažnosti a důsleduo
eti, nutí v Praze k úvahám celou řadu od
žádné strany neodvislých mužů, kteří zamýšlí
v nejbližší době proti tomuto zmatku a neře
stnéma hovění okolnostem a náhodám, dů

FEUILLETON.
Všední obrázek.

Šel jsem onchdy kdesido parku,kde budba hrála
a zástupové lidu všech tříd se procházky. Byli
zde důstojníci v lesklých uniformách, kteři sebe
vědomě rozhlíželi se kolem, snad v tom domnění,
že všechen ten civilní svět na ně hledí jako na
osoby, které stojí daleko výše než obyčejný, ne.
uniformovaný smrtelník, Dále šli úředníci, s tím
suchým, na pobled bezvýznamným obličejem, kteří
při procházce neměli nic důležitějšího na starosti
leč sdělovati si kancelářské historky, předbíhati se
ve zkušenostech a byrokratických schopnostech,
Zivnostníci a obchodníci šli zvláště, vážné, na po
bled bez všelikého zájmu o ostatní společnost, ač
po očku patřili zda ten či onen má nové šaty,
odkud asi je koupil, kdo je šil, kdo jest jim ještě
dlužen a. p. Učitelé a professoři pídili, ovšem
nepozorovaně po některém studentovi, aby před
celou maloměstskou honoraci ukázali svou dů
ležitost a otcovsky napomenuli jej, jak se má cho
vati — po případě vybídli jej, aby šel zase domů.
Dámy, jichž bylo zde nejvíce, tvořily jakýsi pestrý
střed, kolem nichž se celý mužský svět otáčel,
Atlasové, bílé střevíčky, hedvábné řaty, klobouky
a la ssecessee, toť obrázek, jaký v maloměstském
životě dosti často spatřujeme, Ty pohledy v pravo
a v levo, zdali se nějaký ten ptáček chytí, ten
rozhovor naivní, bezvýznamný, skýtal jim zábavu,
ač mnohá z nich raději by viděla, aby se hovo
řilo o něčem důležitějším — totiž vo sňatku. —
Dělníci, s tváři drsnou, vráskami zdobenou poku
řovali si z krátkých dýmek — a vduchu závidéli
těm, kteří vliven poměrů se vyšinuli na stupeň

s

razně postaviti se tiskem. Za tičísou

jedná se o zřízení sýdeoníku, by bylúplně od stran neodvislým a sledoval by ne
správné jednání a počínání si různých osob.
Jedná se o zamezení dalšího bozcharakterního
a babského jednání nahorů i dolů a o vyčístění
českých poměrů ode všech osob, jež mravní i
skutečná jejich cena neoprávňuje českou ve
řejnost zastupovati a dokonce i spravovati.
List ten vycházel by bez obledu na zisk a vě=
nován má býti také povznošení hospodářských
poměrů českých, které zabíhají na různá
zhoubná ecesti. Redigován má býti ve smyslu
křesťanském a demokratickém. Sledoval by
veškeré stránky českého veřejného života a
sice ve smynlu přáteleké, zdravé nápravy věci,

jejichž postup a cens jsou pochybnými. Ozřízení listu toho jednají mužové zámožní a
inteligentní, nechovající žádných snah, aby 88
obohatili. Bylo by žádoucno, uby jednání to
setkalo se se zdarem a aby se osoby, které jsou
v něm súčastněné, sešly a dohodly se ve spů
sobu sledování a zjednávání záležitostí, které
jsou celému národu společnými a platnými.
Předem uvésti dlužno, že hlavní agitátoři pro
list ten stojí na zásadě pěstovati a chrániti
zájmy, jež celý uarod spojují a sílí a brániti
štvanicím a pračkám, které jednotný jeho
postap po většině z osobních zájmů tříští.

tou
k

Přes tu chvíli dočítáme se v novinách,
že v Praze nebo na venkově povolány byly
buďto poštovními nebo finančními úředníky,
osoby, jež byly pak vyzvány, aby pod adresou
jejich poštou došlé dopisy otvíraly. Osubám,
jež podobnému vyzvání vyhověly, vznikly
z toho obyčejně velice spletité nepříjemnosti
a i pokuty. Došlé na jejich adresu dopisy ob
sahovaly ponejvíce v našich zemích nedovolené
věci, jež adresátovi namnoze bez jeho svolení
a souhlasu z ciziny byly zaslány. Nikterak
neschvalajeme podobné nedovolené styky
e cizinou, avšak spůsob jejich stihání, o němž
v poslední době noviny často píšou, odporuje
základním zákonům naší říše.

Naše zákony každému zabezpečují, že
jeho korespondence je uedotknutelná a zaru
čují mu zachování a šetření listovního tajem
ství. Podezřeléě listy a dopisy dle platných
zákonů smějí býti zadrženy pouze na základě
soudního výměru. Při tom pak ještě adresát
není povinen takové soudem zadržené listy
vám otvírati t. j. přijímati a tím důsledky
z obsahu jejich plynoucí na sebe uvalovuti.
Proto odvolávajíce na jasné a nepochybné
znění zákona máme za to, že každý kdo by
byl bez soadaího výměru k otvírání c k.
poštou na jeho adresu došlého lista kýmkoliv
vyzván, že jest nejenom oprávněn vyzvání to
odinítnouti, ale že jest v zájma zachovávání
platných zákonů povinnen toho, kdo by ho
k otvírání dopisu bez soudního výměru vy
zýval nebo dokonce nutil, oznámi:' c. k. stá
tnímu návladoictví ke stihání a potrestání.

Horlivost a slídivost některých lidí zu
bíhá přes dovolené a oprávoěné meze u tomu
se musí celá veřejnost nejrozhodněji opřiti,
aby zákony zaručená práva byla nešetřena a
listovní tajemství rušeno.

V Praze překvapuje, že se !proti tomu

vyšší, ač třeba nejméně k tomu měli schopností.
— Nescházelo zde ani městských klepen, které
zásobovaly místní žurnál novinkami, ovšem tako
vými, které ve veřejném životě zůstanou bez po
všimnutí.

Byl to pravý obrázek maloměstského života,
kde každý stav tvoří jakýsi zvláštní druh člově
Čenstva, separuje sea považuje za nedůstojné mlu
viti s někým, kdo má nižší postavení, kde všechno
se pachtí za slávou a popularitou, která konečně
vrcholí v některém tom nadšeném článku v novi
nách. Každý hledí na pozdrav svého podřízeného
— a nestane-li se tak, jest bned záminka k taj
ným útokům, které pak mohou chudou rodinu
v bídu uvrbnouti.

Usednul jsem pod tmícím se krytem bílých
bříz, a naslouchal hudbě, která jako by tlumočila
smýšlení obecenstva.

Na stromé jednom nalézelo se hnízdo pěn
kav. Náhle jedno mládě spadlo dolů — a poně
vadž nemohlo ještě létati, úzkostlivě se schoulilo
v čerstvě nasypaném písku. Ale bned zde obleto
vala ptačí rodina, sameček v samička a s Úúzkostli
vým cvrlikáním patřily na mládě, které předčasně
z hnízda se odhodlalo, Viděl jsem, kterak ti ptáčci
až na stoly se odvažovaly, jakoby hájily své mládě,
aby se jej nikdo nedotknul. Vypadalo to, jako
když někdo zachrániti chce to, co mu nejdražším
— a v polovičatém zoufalství uchyluje se k pro
středkům všelijakým, A co tak ptáčata úpěla pro
své mládě, co obletovala místo kde sedělo, smála
se celá společnost vesele, snad jak ti ptáčci jsou
hloupí... Chlapec jeden uchopil se mláděte a
chtěl je posaditi na větev břízy. Tu však staré
pěnkavy jako v zoufalém zápase dorážely na hlavu
chlapce, jakoby se bály, že se mláděte zmocní a
do zajetí odnese. Teprv když mládě sedělo na

denní tisk rozhodně neozavla neprotestoval.

ZajímavoJest,šess včeských krajináchz Německasem došlé dopisy zadržují a čeští
adresáti k jejich otvírání vyzývají, kdežto
s krajín německých a od adresátů Němců,
kteří si a Německem zajisté daleko více různě

dopisají podobné zpráva do veřejnosti doposad nepřišla. Kdyby se to déle trpělo, mohl
by se z toho vyvinouti bývalý „černý kabi
net „s denonciantatví a stihání, před nímě jist
by nebyl nikdo. To zajisté čí, aby tomuto
shusta nyní se vyskytujícímu se úkazu byla
učiněna radikální přítrž.KB

Drobná obrana.
vytlenká okma. Pokrokářský

list „Osvěta“ vytlouká každoročně katolickým
vzdělávacím ústavům okna podezříváním a
nízkým topením. Uličnictví své snaží 8e za
krývati antoritami třeba až americkými, takže
nátěrem „pokrokovosti“ dovete oklamati ne
soudného čtenáře. Jednání toto však i při
„pokrokovém“ nátěru musí slušný člověk od
sonditi. Letos opět ocitl se židovsko-pokro
kový list u oken kláštera školských sester a
ohřívá na novo dávno námi odbyté žaloby
„na nečeskou, nepokrokovou a nemoderní vý
chovu“ řeholních těchto učitelek.

Málo rytířský avůj výpad zakládá „Osvě.
ta“ na lživém tvrzení, že prý jsme vždy
jenom proto hájili jeptišky, protože prý laci
něji městským Školám slouží. Naproti této lži
uvádímo následující odpověď.

Nikdy jsme se „lacinější“ výchovou je
ptišek proti dřívějším útokům „Osvěty“ ne
obáněli, protože víme, že při výchově budoucí
generace nesmí se hleděti na láci, nýbrž na
správnost výchovy.

Ne my, ale „Osvěta“ to byla, která hle
děla vždy obecenstva namluviti, že obec vlastně
proto řeholním učitelkám svěřuje dívčí školu,
protože je to o pár krejcarů Jacinější, aby
mohla vzbuditi podezření v obyvatelstvu,že
se lacinější vyučování neodbývá tak důkladně
a pokrokově jako n. př. ve školách drubých.
Proto odmítáme opět i dnes překroucené tvr
zení „Osvěty“ a přimlouváme se za sprave
dlivou úpravu platů řeholních učitelek, jestliže
vůbec nebyly honorovány tak jako drazí uči
telé a nčitelelky pro naprostoa jejich spůso
bilost a pro zdárný úspěch při vyučování,
Kongregace působí ve městě našem přes 43
leta, byla zavedena do města právě proto, aby
příliš „pokrokové“ zásady vychovatelské byly
na dívčí škole v budoucnosti znemožněny,
vyučaje silami státně zkonšŠenými,podřízena
jest státnímu dozoru, vyučuje dle osnovy
učební pro celé školatví platné, požívá dále ve
městě největší vážnosti, těší se všeobecné ob
liby občanstva až snad na několik pokrokář
ských křiklounů a chlebařských konkarentů.

Z těchto nepopiratelných důvodů žádáme
od zastupitelstvu obecního naprostou sprave
dlnost k tak zasloužilému osvětovému činiteli,
který věnuje se výhradně své povinnosti a
svému úřadu a neplete se do obecních zále

větvi, uchopily. se jej a odnesly zpět do hnízda...
Hudba nerušeně brála a celá společnost veselilasedál...

A ještě týž večer procházel jsem se ulicemi,
kde žijí lidé, o nichž jest známo, že již dávno
zapadli do onoho vlhkého koutka, zarostlého lu
pením dluhů a marného zápolení.

U domku jednoho zaslechljsem chraplavý hlas:
sJdi, ty s.. . . do světa, nebudem tě za

darmo krmit, vydělej si sama chleba, jak chceš,
to je nám jedno. — — —+«

»Maminko — já mám blad — prosím vás
— — —« zsúpělo malé děvče, v chatrný šat
oblečené, které na chodníku stálo,

»Mlč, dej nám pokoj«, slyším za dveřmi opět
chraplavý hlas, »jdi do světa, když si ničeho ne
vyděláš.' Myslíš když přineseš za den deset krej
carů, že tě budem živit. Ty mrcho líná, běz, vy
dělej si — a pak se živ. — — —“

»Ale maminko, vždyť dnes kytičky nikdo ne
kupoval, nabízela jsem je, prosila, aby něco kou
pili — ale nikdo nechtěl... Přinesla jsem, co
jsem utržila — nemohu za to... „«

»Myslíš že ti to věřím?Ty s.. „ mobla's
jít k mladým pánům do hostince u M. . . mohla's
mít peněz doste. ,

»Ale maminko, když tam tak ošklivé mluvějí,
a za každou kytičku kterou odprodám musím tobo
tolik šeredného slyšet.. .«

+Aha, ty fajnová slečinko, myslíš že je to
výmluva? Chudý člověk si všecko musí nechat
líbit, — — rozumíš, všecko . . „«

Dvéře zapadly — a vyhnané, opuštěné děvče
potácelo se v temnotě noční do neznáma...

Mimoděk jsem si tu vzpomněl na ptačí rodinu
v parku... A. M. V.-Prosečský.



žitostí, jako to činí mnosí jiní. Naše školství

nepojřabaje politických sgitatorů a stranníků,nýbrž svědomitých vychovatelů, proto byla by
to ostuda, kdyby obecní zastupitestvo podlehlo

komandu židovského listu a kdyby vybíralopro naše školy jenom kumpány Hajnovy,a
ne osvědčené učitelské síly.

Btálé útoky „Osvěty“ na „nepokrokovost“
našich čkol vyžadojí nejbedlivější pozornosti
příslasných dozorčích organů, aby se nezabní
zdila také i bouba pokrokářství du výchovy
školské. My budeme na stráší!

Politický přehled,
Za předsednictví dra. Koerbra konala se 18.

srpna ve Vídni ministerská porada o běžných
záležitostech. O parlamentních záležitostech ne
bylo jednáno, aspoň neučiněna rozhodnutí, poné
vadž většina poslanců dlí dosud na prázdninách
s nebylo tudíž možno s jednotlivými stranami
zahéjiti vyjednávání.

Z Brna se oznamuje, že klub moravských
poslanců českých svolán bude v příštím měsíci ke
schůzi, v níž rozbodnuto má býti ohledně smiřo.
vací akce na Moravě. V tomtéž měsíci má býti
svolán stálý vyrovnavací výbor moravský.

Pokračováním půtek Němců s Němci byla
schůze německých pokrokářů odbývána 15. srpna
v Praze o situaci předvolební. Oficielní zpráva o
schůzi tepe Všeněmce s jejich nejnovějším pro
gramem na germanisaci celých Čech, poněvadž je
to věc neproveditelná a spůsobilá, aby zájmy
Němectva v zemi i v říši poškodila, a staví se
důrazně na stanovisko administrativního rozdělení
království Českého dle národností, -Dále usneseno
súčastniti se voleb zemských s celou energil a
postaveny kandidatury ve 25 okresich. Ve starém
sněmu má strana 41 mandátů, Rozdíl těchto
dvou počtů připadne při nejbližších volbách
blavně ve prospěch strany všeněmecké,

Proti novým clům v Německu zahájili so
ciální demokraté němečtí silnou agitaci, zamýšlejí
proti dům otevříti nejprudší obstrukční boj v pa
rlamenté a doufají, že nový celní tarit nebude
moci býti proti jejich hlasům uskutečněn.

Nová starost vyrůstá pro Anglii vzporou oa
ostrové Maltě ve Středozemním moři. Příčinou
nespokojenosti jest vyloučení vlaššiny (obyvatel
stvo je ze 2 třetin italské) z úřadů a vypsání
nové daně, kteráž jí zástupci vlašského obyvatel
stva byla odepřena. Na 15.000 osob se súčastnilo
protestního tábora, po němž provedeny ostré
demonstrace proti Anglii. Anglická vlajka před
»Union Clubem= byla stržena a roztrhána, mra
morová socha královny Viktorie, postavená u
příležitosti jejího panovnického jubilea, polita ží
ravou tekutinou.

Návrb na zastavení ukrutností války v jižní
Africe přinesl manifest podepsaný 400 duchovními,
jejž londýnské listy v posledních dnech uveřejnily.
Dle něho má britská vláda nabídnouti Burům
amnestii, povoliti jim autonomii a poskytnouti
nábradu za škody válkou způsobené,

Na proklamaci Kitchenerovu odpověděl ge
nerál Botha prohlášením, že všickni angličtí za
jatci propadli by smrti, kdyby vyhrůžky stran vy
povídání měly býti skutečně provedeny. Rovněž
tak president Krůger ve svém protestu činí zod
povědnými jen velmoci za to, co by přijíti mohlo,
kdyby připuštěno bylo, aby Aagličané spůsobem
tak násilnickým rušili právo mezinárodní, — An
glický »Sunds přináší opět sensační zprávu 0 vše
obecné kapitulaci Boerů pod vůdcovstvím generála
Bothy stojících. Vzdáni ostatních velitelů prý se
očekává. V listech anglických skončila ovšem válka
jihoafrická již — několikráte.

Vrchní velitel evropské výpravy do Číny br.
Waldersee začíná mluviti. Vyslovil se teprv nyní
o výtečných výkonech francouzského vojska a zku
šenost svou v této příčíně oděl v karakteristický
projev: ože neveří již v možnost nové války fran
couzsko-německé«.

Z činnosti katol. spolků.
Katolická jedmota sv. Vácslava

v Dobrašee konala v neděli velice zdařilou ve
řejnou schůzi. Ačkoliv v nynějších vedrách snad nikde
spolkový život nejeví té čilosti jako v době podsimní
neb zimní, přec krátce po 7. hod. naplnil se prostranný
sál „u labutě“ obecenstvem všech tříd lidu v městě za
stoupených. Všech účastníků bylo nei půl čtvrta sta.
Schůzi zahájil vadp. děkan Domašínský a udělil slovo
p. red. „Obnovy“ Vobejdovi-Proaečskému, který v dlouhé,
skoro 2 bodiny trvající řečipůsobivě rozebral thema:
„Husitství a svoboda“. Ačkoliv přednáška byla tak
dlouhá, přec nikoho to neunavoralo, poněvadě řečník
stálo novými, zajímavými příklady s dějin udržoval
celé shromášdění v ustaričném napjetí, tak že když
skončil odměněn byl boutlivým potleskem. Byli zde
přítomní i stoupenci jiných politických etran, slo
nikdo z nich se nepřihlésil ku slova — poněvadž
vami s přednáškou souhlasili. Jeden pán se vyjádřil:
„Nebyl jsem nikdy stoupencem strany katolické, ne
chodil jsem do katol. schůzí a představoval jsem si
vše v jiných barvách. Nyní ale vidím, še se zde pro

mlavilo jak se říká od srdce k srdci, že zde bylo
lečeno to, co každý nepředpojetý člověk,al jiš je
stoupencem té neb oné strany sám cítí asa pravdivé

usosti musí“. Jaké oblibě se zde těší J. M. nápbiskap královéhradecký vyvvítá jiš s toho, že jakmile
se řečník ku konci své přednášky o něm zmínil a na
zásluby jeho poukázal, ihnedcelé sbromášdění bonřli
vým potleskem dalo ovůj soahlas na jevo. Po před
nášce návledovala koncertní čísle, která 60 velice sa
mlouvals. Někteří členové jednoty mile pobavili obe
censtvo spěrem a solovými výstupy V tom ohledu
zvláště vynikal pan Alois Venclík, jehož krásný tenor
vsbuzoval obdiv. Bylo vidět, že pan Venclík jest jiš
vyškoleným zpěvákem a i svým obratným vystopová
ním na jevišti, zvláště ve veselých scénách že zaslu
huje plného oznání. BHorněžpp. Hendrych, Kárník,
Grolich a Maršálek, kteří s úplným pochopením a
citem úlohy avé provedli, došli všeobecné pochvaly.
Večer tento zůstane nám všem v milé upomínce.

Z Liblice m. €. Dne 11. srpna 1901 se ko“
nala v Libici n. C. ustavající schůze, v níž ne do
sevadní, výhradně jen mudský spolek katolický smě
nil v „Katolický spolek lidový“. Po sahájení sobůse
jtaenem vadp. předsedy, jenž se nemohl pro obtíšaou
svou chorobu schůze súčastniti — a p. místopředsedy,
— p. jednatelem, krátkém proslovu a přečtení stanov
ujal se slova p. V. Myslivec z Prahy. Zajímavým
apůsobem vysvětlil: „Křesťanský socialismus a žen
skou otásku“. Celá přednáška byla se zájmem sledo
vána. Členů jest přes 100. Sdělení, že již má spolek
svou knihovnu azi o 110 avazcích obětavostí cthpp.
bohoslovců Královéhradeckých založenou, ješ po pře
čtení bude vyměňorána, tak že se vlastně vyrovná
každé sebe větší knihovně jiné, že se dostane spolku
darem jisté příznivkyně ještě mnoho krásných knih
a pak fe také vsdp. předseda lecos vzácného ze své
knihovny dáti přislíbil — na knihy pak že již jest
obstarána krásná skříň — přijato s milým překva
pením. Schůze začala, zpěrem modlitby: „Pod ochranu
Tron . ...“ skončila známou naši písní: „Kde domov
můj“. Čionosti jakei doplněného spolku, Sebnej Bůb.

a 8X“
Zprávy místní a zkraje.

Nvěcení nového pemslonáte císaře
Františka Josefa I v Hradci Králové.
Za příznivé časové pohody vysvěcen byl v den naro
zenin J. V. císaře a krále dne 18. srpna nádherný

ensionát horažďovických sester, jenž nese název Jeho
Voličenstva, jsa zbudován na paměť zlatého vladař
ského jeho jabilea. Hned od časného rána shromažďo
valo se četné a vybrané obecenstvo do nové budovy,
ozdobené prapory v barvách papežských, císařských
a zemských. Krátce před 8. hodinou zavítal J. M.
ndp. biskup Edvard Jan, aby budovu posvětil a své
mu účeli odevzdal, U vchoda uvítán byl ndp. biskup
vadpp. kanovníky M. Mucilern, A. Pogertem a J. Bar
tákem, stavebním dozorstvem a zástupci kongregace,
načež odebral se vrchní pastýř do kaple pensionátu,
kdež uvítán byl proslovem drůžičky. Poté promluvil
ndp. biskup o významu dívčího penaionátu. Promlava
udp. biskupa byla skvělon obranou života řeholního
a nábošensko mravní výchovy. Zvláštní důraz kladl
vrcbní pastýř na nutnost vzdělání ženy, která bývá
první vychovatelkou dítek, takže velicí mužoré mohou
býti vychováni od výborných matek. Po řečí své vy
konal odp. biskap svěcení kaple a ostatních mfetností.
Zatím dívčí sbor zpíval píseň k sv, Václavu. Po ově
cení vzdala díky nejd. světiteli jedna chovanka vzlet
ným, veršovaným proslovem, podavši vrchnímu pastýři
pěknou kytici. K závěra alavnosti ujal se slova su
perior kongregace, vdp. Ant. Polanský, projevnje radost,
že bylo mu popřáno při tak radostné pro kongregací
slavnosti alyšeti proslavoného biskupa českého, Ed
varda Jana, V další řeči tlumočil zástupce kongregace
díky přítomným pp. hodnostářům církevním, el. měst
akéma zastupitelstva za blahovůli školským vostrám
projevoranou po 43 leta, jež působí školské sestry
jako učitelky na školách městských a prohlásil, že
Školské sestry i nadále hodlají svědomitě plniti úkol
ovůj, řídíce se zásadou zakladatele svého, sv. Petra
Fererakého: „Nikomu neškoditi, nýbrž všem prospí
vati.“ Díky projevil vdp. superior dobrodincům pen
sionátu, zvláště nejmenovanému knězi, jehož štědrosti
vypravena byla skvěle ústavní kaple. teč svou končil
vzpomínkou na otcovakou ochranu J. V. císaře krále,
kterou podporuje blahodárnou činnost zvláště ženských
feholí, vybídnuv přítomné ku zapění císařské hymny,
jiš zanotil dívčí sbor ladně gecvičeným trojhlauem.

Po vykonaném svěcení obětoval radi. pap. prelatMonsigu. Dr. Frýdek mši av., přiníš dívčísbor zapěl
pečlivě nacvičenou mešní skladbu s vložkami chorál
ními. Slavnosti súčastnili se členové nejd. kapitoly,
členové městské rady a obecní zastupitelstvo, p. vrchní
komisař Pirchan s úřednickým sborem okr. hejtman
ství, pan vicepraenident krajského sondu Kvěch, pan
státní zástupce Matouš, p. subatitat Dr. Hubáček, p.
zemeký rada Fischer, p. vrchní aprávec Nermut, pan
ředitel Haněl, pp. professoři středních škol, p. inspek=
tor Dunoveký, pp. ředitelé Kulíř, Vachek s Šeda, četné
dámy předních zdejších společenských kruhů, Po slav
nosti celý den přicházelo obecenstvo z města i z okolí
a sobdirem prohlíželo zdravý, vzdašný a avětlý dům,
jenž vyhovuje všem moderním požadavkům zdravot
nickým, Pěkně se zamlouvá veliká kaple pensionátu
svými umělecky malovanými okny a avon svěží mal
bou. Všecky síně svými rozměry a příjemnou malbou
odnímají i krátkozrakému člověka běšný předsndek o
temnosti a nevlídnosti řeholních pensionatů. Budova
celá i na chodbách vytápěna jest ústředním topením
a řádně jest ventilována nejenom komínovými, ale i
okenními ventilacemi. Široké chodby umožňují i za
deštivého počasí dostatečný pohyb. Vanové i sprchové

lázně, zimní i letní tělocvična, veliká zahrada, pro
stornó hřítů musí aepokojiti kašdý požadavek. Zs
však svědomitý dozor a bedlivá -výchova mrarní ne
bude v pensionátě nikdy echázeti, lze předpokládati
jiš = péče, jaká byla tělesnému vývoji chovanek pro
jevena. Stavbu projektoval původně inž. Sahrada a

provádě dle pozměněných plánů p. archit. Weinhenget.tevební dozor vedli pan stavitel Bahník a dp. De.
Reyl. Pensionát náleší svou nádhernou facadou i vni
třním zařízením k nejpěknějším budorám hradeckým
a bude zajisté málo rozumných a nepředpojatých lidí,
kteří by toto aznání pensionáta mohli odepříti. Pře
jeme ct. kongregaci, aby ušlechtilé snaby jejich došly
náležitého uenání a ocenění.

Narozeniny J. V. císaře a krále
oslaveny byly v Hradci Králové obvykle slavnostním
spůsobem. Pontifikální mši sv. obětoval v kathedrále
ndp. bískop Edvard Jan, jeng zavítal k vůli tomu z
letního svého sídla do Hradce Králové, Měe av. sú
častnila se nejd. kapitola, zástapcové úřadů samo
eprávných, zeměpanských i státních. Pro vojenskou
posádka sloužena ve chrámu P. Marie měle sv., při
níš zepěl mužský sbor pp. učitelů, na cvičení a pluka
zde meškejících,precisné nastadovanou mešní skladbu.

Velký vychovávací ústav v Hradel

Králové. Kongregace školských sester de NotreDame, mateřince Horažďovického vystavěla v Hradci
Králové hned naproti budově obecných a měšťanských
škol veřejných novoa rozeáhlou a moderně zařízenou
budovu s velikou zahradou. V domě tom umístí kon

regace svůj dosavádní peneionát a rozšíří jej značně.
Čhovanky pensionátu mohou choditi baď do školy
obecné, která je svěřena tóže kongregaci, nebo do školy
měšťanské. Dívky škole odrostlé mohou se dále vzdě
lávati na domácím soukromém pokračoracím karsa
dívčím, zvláště v rozmanitých drazích ručních prací
denských, ani šití šatů nevyjímaje. Mimo to připra
vují ae zde kandidátky ku zkouškám z ručních prací
pro školy obecné i měšťanské, jímě u zdejší komisso
podrobíti ss mohou. Dále cvičí ae v řeči (konversaci)
České a německé, tak aby choranky německé naučily
se brzy a sprárně Česky a české německy. Jazyku
francouzskému a anglickému vynčovati budou učitelky
zkoušené a těch řečí úplně mocné. Mimo to mohou
se chovanky ačiti též hudbě, zvláště hře na piano,
housle a citeru. Všeho toho vyučování mohou se sú
častníti též žákyně mimo ústav bydlící. Výchova děje
se v duchu nábožensko-mravném, při čemž se přihlíží
zvláště k toma, aby se chovanky ušlechtilým způso
bům společenským přiučily. Ustav nese jméno „Jeho
Veličenstva císaře Františka Josefa I“ Kdo by si přál
bližších zpráv, n. př. stran platu, nechť obrátí se na
„Správu vychovávacího ústavu císaře Františka Jo
sefa I. v Hradci Králové“.

„Komité pro úpravu a splavněnmí
středního ILabe“ konati bude plenární schůzi
v neděli dne 25. srpra 1901 o lí. hod. dopol. ve
velkém sálo nového záloženského domu v městě Pře
loučí. Program: L. Zpráva jednatelská. 2. Zpráva po
kladní. 3. Zpráva revisorů účtů. 4. Návrh na přetvo
ření ae nyní stávajícího komité v sdrožení stabilní.
5. Čtení a schválení stanov. 6. Volby fukcionářů. 7.
Volné návrhy.

Spolek cakrovarníků východních
Čech, konati bude valnou schůzi v neděli, dne 15,
září 1901 0 11. hod. dopolední v Králové Hradci
v Grandhůtelu. Pořad jednání: 1. Zpráva jednateluká.
2. Ustanovení místa ecbůze příští. 3. Zpráva o stavu
řepy ve východních Čechách. 4. V jakém stadiu na
lézá se otázka regulace atředního Labe. 6. O zužitko
vání melasy. 6. Rozhovor o příští kampani. 7. Volné
návrhy.

Výstava obrazů českýchomělcův Hradci
Králové těší so veliké oblibě, Jest to sbírka velice
cenných, uměleckých děl, jakých v Hradci jeme jeu
zřídka měli. Odporučujeme ct. obecenstvu výstavku ta
co nejvřeleji; nechť nikdo neopomene se tam podívati.

Y roztrpěení. V úterý odpoledneodehrál
se vzrušující výjev v budově záložny králohradecké
na malém náměstí. Záloženský sluha pan Fr. Vachek
nepohodl se s některými mladými úředníky pro ne
známou příčinu a v hněvu uhodil rakou do okna tak
prudce, že si sklem přeřezal tepna. První pomoc mu
poskytnul p. továrník Ludvík Knepr, který se právě
k věci té namanul a vida nebezpečí vykrvácení, tiakl
pevně raku, p. Vachka aby krev nemobla vytékati
tak dlouho, než lékařská pomoc přišla. Pan Vachek
byl dopraven do nemocnice.

Z divěího paedagogla v Chrudimi.
Vedle dívčího paedagogia a dívčího obchodníha uče
liště císařea krále Františka Josefa I. v Chradimi
otevřen bude dne 1. října 1901. jednoroční kurs pro
výchovu dorostu hospodyní stavů všech. Při kursu
tomto vyučovány budou dívky, ktefé odbyly školu
měšťanskou, v případě i jen škola obecnou, všemu
tomu, co řádná hospodyně znáti má jak theoreticky
tak prakticky. Rozsáhlá budova ústava se vším
potřebným příslušenstvím umožňuje cíle takovéhoto
kursu jako žádná jiná. Při škole budou dívky, vyu
čovány jak v úklidu domácnosti tak v šití prádla i
šatů, vaření, praní, žehlení, správě prádla i šatů.
Žákyně budou seznámeny s jednoduchým účetnictvím,
u prameny nákapu potřebného i všemi jinými pro
hospodyni potřebnými věcmi. A poněvadž potřeby
různých stavů od sebe ae rozcházejí, budou dívk
v posledních měsících kursu v mnohých předmětech
odděleně vyučovány. Při kursu tom bude věnována
přiměřená pozornost i výchově dívek v budoucí
hospodyně našeho rolnictva. Kn praktickému cvičení
těchto pozvání budou vynikající odborníci i odborníce
jak v oboru mlókařství, sýrařetví, máslařství, tak i
v hledění si zahradnictví domácího, ošetřování ovoce,
vyrábění oroených vin atd. Že budou dívky v ústava
bydlící zároveň dobře uschovány, o tom dává již
záruku krátké trvání a pověst stávajících ústavů

sester tohoto řádu. Při tom bude věcí správy. abyo daěsvní výchovu dívek sobě svěřených měla péči
největší.



Nový školní rolk za simní bospodářské
kole v Opočně započne © pondělí, dne 4. listopadu
slavnými službami Božími. Do L ročníku přijímají se
žáci, kteří aspoň s dobrým prospěchem vychodili
Školu obecnou. Školné anl zápisné se neplatí,

Přeplačný vlak Podivné zjevy lze spatřiti
na drázeon at Stáledochásejístesky,jak
málo o pohodlí pasažerů jest postaráno. Do několika

vozů musejí ne. vejíti vělokni pasažeři, ať jek jemnoáství jakékoliv. Tak tomu bylov pondělí v Ty
níšti. Vosy III. třídy byly až do posledního místečka
naplněny — ale konduktéři přece vháněli nové pass
dery do vozů těch, kde museli v prostřední uličve
stát a na sedící pasažéry ae tlačit. Pochopitalným
spůsobem bylo v capé strašné vedro a kdyš všickni

éři hlasitě na to reptali, nenapadlo přec konda
terům—kdyžjižnebylopostaránoo dostatečnýpočet

vozů JIL. té., otovříti vozy II třídy — kde bylo
prázdno. Tato nešetrnost vůči obecenstvu jest opravdu
trestahodnou.

Nová škola měšťanská otevřenabude
jiš počátkem školního roku v č. Prozatím bude
dvojtřídní, načež bude ntvořena třída třetí,

Vjezd řemosinictva a šivnostnictva
v Hradci Králové konal due 18. t. m. Učastenatví
bylo velice čelné. Z poalanců dostavili se pp.: V. Bez
novský, V. Formánek a Fr. Kratochvíl. U zemské or
ganisaci řemeslných a živnostenských apolečenstov a
upravení organisací župních jednal pan posl. Krato
chvíl. V přednášce té bylo mezi jiným řečeno, že nej
méně 40.000 řemeslníků a Zivnostníků u nás není
dosud vřaděno do společenstev. V Borobrádka, v Sol
mici a i jinde existují dosud zastaralé cechy. — Zem
ská jednota čítá nyní 819 epolečenstev se 28.000 členy.
— Jak účinoeji by se dalo pracovat, kdyby zemská
jednota měla 160.000 členů. Debaty zúčastnili se pp.:

cal. Březnovský, posl. Formánek, Bartoň z Pardubic,
Ort s Jilemnice, V. Matějíček ze Slezského Předměstí,
Kosasek z Chrudimi, Federman ze Semil, Souček z
Kuklen, Vávra s Hořic a jiní —Věeobecně uznávána
nutnost organisace živnostnictva, neboť v těchto těž
kých dobách jedinně v tom jest záchrana. Byly také
předneseny stížnosti nu nátisky činěné šivnostníkům

od živnostenských úřadů. — Na topojednal p- Šafrs Prahy o pojišťování živnostnictva vůbec, zejmena
pak o zřizování obligatorních nemocenských pokladen
mistrovských. Nemocenské pokladay měly v r. 1897
příjmů 40,571.088 kor. Třetina toho, tedy půl čtrnácte
milionu zaplatili zaměstnávatele. Břemenemtímto nej
více trpí zeměstnavatel malý, který často hůře v tom
jest než dělník. Stát by se měl postarat, aby pojišťo
vání bylo tak opraveno, aby tím malý živnostník ne
ucítil citelných strát. Zřizováním obligatorních mi
strovských pokladen dalo by ae mnohém vicé docílit
a zajisté by to živnostnictvu prospělo. Po schýšleňých
resolucích byl sjezd skončen. Sjezdu předsedal p. J.
Jirásek.

Řada svatokrádeží! V nocidne 28.čer
vence £. r. poškozeny byly svatokrádežně dvě ka
plíčky v Žamberku; dne !%. srpna v noci vloupali
se dosud neznámé pachstelé do chrámu Páně v Me
ziříčí, okresního hejtmanství Nové Město n. M,»
ukredii tam ciborium, s něhož Nejevětější Svátout
vysypali na oltář a monstranci s Nejsvětější Sřátostí;
a dne 15. srpna v noci spáchaná podobná svatokrá
deš v Libčanech, okresního hejtmanství Králohbrade
okého a tím toliko rozdílem, še zde ukradena s cibo
rinm také Nejavětější Svátost (šest malých částek),
Zo spůsobu jak provedeny byly tyto dvě svatokrádeže
se zdá,če byly spáchány od týchž zlosynů, a že se
tudíž po diecósi Královéhradecké potloukají drzí a
nebozpeční zločinci. Nejdůstojnější biskupská konsi
stoř Královéhradecká požádala za intervenci veleslavné
c. k. místodržitelatví a rozenýlá také duchovním sprá
vám přiměřený cirkulář; avšak bude dojista a pro
spěchem, když pp. duchovní správcové všichni ai jiš

to správy povšimuou a upozorní na ní orgány beg
počnosti, zejména c. k. četnictvo, aby zvýšenou po
sorností a důkladným pátráním takovým a podobným
hrozným zločinům se předešlo a dle možnosti vypá
tráni byli zločinci. Provádějí-li tyto svatokrádeže
titéž zlosynové, neobmezí se dojista jen na diécesi
královéhradeckou, nýbrž přijdou i jinam.

Za příčinou císařských marozením
udělena byla milost 23 trestancům, s nichž 32byli
s Kartonzeké trestnice. Jsou to dva mladíci, S4letý
Josef Picek ze Zámese, který odsousen byl pro sločin
sabití a 21 letý Antonín Krause a Laxdorfa, odsou
zený pro sločin loupeže. *

Vzácná perla. Těchtodnů dlel v Hradci
dvorní klenotník Bachruch s Pešti, který se vracel
s Karlovarých Varů. Tam se mu ařilo koupiti
krásnou perlu za 8 tisíc zlatých. Perlata nalezena
byla v jezeru Gardském a jeat tak veliká jako vlaský
ořech. Pan Bachrach tvrdí, že v nynější době perel
ubývá a tudíž cena jejich se avýšuje. Ještě před 10
lety bylo jich prý dvakrát tolik na prodej než nyní,

Stavbu mového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně sv. Va
vřince v Náchodě v době od 16. června 1901 do 19.
srpna 1901 věnovali: Po 20 K.: vdp, P. Josef Vojtěch,
kaplan v Náchodě, rodina Wejmanova v Náchodě na
místo věnce zesnulé + pí. Josefé Růžičkové a pí. Aloi
sie Šrůtková, majitelka vinárny v Náchodě na místo
věnce na rakov vadp. kanovníka Jos. Šrůtka Hradci

Králové. 12 K. p Josef Vít na Kramolně č. 16. Jedenslatý desetimark v ceně 11 K 70 h+ sl. Anna Rý
dlová v Náchodě. Po 10 K: p.Alois Bureš,st. a ml.,
pokladník občan. záložny v Náchodě,p. Jan Hanaš,

[sb jako náhradu p. B. Kašpara, továrníka, p. Fr,Mikoláš, správce obecního pivovaru v Náchodě, nej
menovaný, p. Bohdan Švec, městský podeládek v Ná
chodě, členové třetího řádu a pí. Anna Židová v Ná
ohodě č. 380, Po 5 K.: jistá poutnicedo St. Boleslavi,

í. Františka Svobodová v Náchoděa pí. Marie Vor
ová v Náchodě č. 61. Po 4 K.: pí. Anna Klimešová

z Dolní Radechové č. 80 a pan Karel Letsel, městský
rední a továrník v Náchodě, s K jistá paní. Po 3 K:
Františka Bílková s Č. Čermyč. 07, Anna Bucká
v Náchodě č. 705, Anna Čejohanovaz Babí č, 63, al.

AnnaDítětorav Náchoděčís.714, P.Pordinsnd
Gottwald,katechetav Náchodě, i eHanušováv Bražci, dp. P. Vojtěch Kamaš, v Bohdánči u
Lodče, kostelní kasa, p.Bohuslav Košťál, učitel v Ná
chodě, pí. Františka vá s Dolní Radechové čís.

86, Antonín Nehyba v Bělovai č. 74, Jose
Ruffer v Starém Městě čís. 84, psa Antonín Špalék
v Lipí č. 9, pí. Růžena Tranečkorá s Náchoda a pam
Antonín Vít ve Vysokově č. 11. Veškerýní šlecbetným
dárcům vyslovují ee nejvřelejší díky.

Slatinné lázně Velichovky. OdJaro
měře as 6 km. sápadně, v překrámém udolí, v kra
jině lesy velmi porostlé, nacházejí se slatinné lásně

elichorky, u vesnice stejného jména. V lázoňském
údolí nachází se slašně upravený park, budova
restanrační a 8 villy pohodlně ku přebývání láseň
ských hostí upravené; byty privátní Ino téš obdržeti
v příjemné hospodě za ceny nepatrné. Lázně Veli
chovky jsou výtečné proti pakostnici, dně, hoatci,
iechias a jiným nemilým hostům trpícího člověčenstva.
Bašelina zdejší, ve Vídní ohemicky zkoudená za velmi
působivou asnána. V knize praesenční možno čísti
poděkování mnoha vysoce postavených patientů,
šlechticů, generality, vyššího důstojníctva, úředníků,
atd. a to i kovaných Němců — kteří by zajisté České
lázně bez příčiny nedoporačovali. Dalo by se proto
očekávati, že lásně tyto, v tak krásné krajině polo
žené a vším možným pohodlím opatřené, budou četně
navštíveny, avláště českou elitní společností. Proč
my Čechové vyhledáváme drabé a vzdálené lázně,
kdeš býráme často vo svých národních citech těžce
urážení, proč podporujeme svými penčsíúhlavní naše
protivníky, když ve vlasti své nalózti možno ulehčení
a úplného vyléčení svých chorob. Láseňský lékař va
Velichovkách, p. MUDr. Pelaněk, s velikou laskavostí
přijímá každého chorého, svědomitě jej ošetřuje —
lázeňský personál avon úslužností jest snám. Vlázních
koncertuje dvakráte v témdní vojenská kapela s Jo
sefova. Správě láení bychom doporučovali, aby tak
krásným lásním činila vícs reklamy ve veřejných
listech — málo kdo sná Velichovky, e přec jak utě
šený to koutek, Mnosí s mnozí by tak rádi nějaký
čas popřáli klidu tělu i dachu ve zdejších překrásných
hvosdech, kdyby jen věděli o nějských Velichovkách.
Jen více obchodního ducha — kdo neinseroje, škodí
nejvíce sobě. Mladé tyto lázně můžeme plným prá
vem doporučiti nejširší české veřejnosti. Přijďte, pře
evědčte se a kdo jednou do Velichovek zavítáš, sa
toužíš na rok s vděčnosti, že jsi nabyl zdraví, abys
opět zde nějaký čas pobyls se duševně | tělesněosvědil.

Kedymův dům v Opočně,pěkná to bu
dova, blíží se k svému dostavění! Dům ten bude
sloužiti místním spolkům ku pořádání slavností,
schůní a p. Jenom Jué litovati, de so stavba započala;
aniš by byl k tomu ještě potřebný kapitál. To nyní
zejisté učiní citelnou trhlinu ve snahách drušstra ka
postavení domu toho.

Noční let pořádal „Sokol“ ko
línskýsoA Kvýleta bylopozváno
zvláště hodně dam. Ne výletišti (asi dvě hodiny
od Kolína) se tancovalo, hrálo — a jinak ještě ne
nuceně bavilo. — Kdyš šli lidé v neděli ráno
do kostela, šlo většinaúčastníků teprv spát .....
Úsudek o této apecislitě ponecháráme čtenářetvu|

Z Chocně. Jak útěšeněvzkrétá snaha o re
formu církevního spěvu, toho důkazem jest cyriilský
sjezd, pořádaný dlecesní jednotou a choceňským ko
atelním sborem dne 19, arpna t, r. Účastníků bylo
daleko pres 100. — V 9 bodin byla v děkanském
chrámu Páně slavné zpívaná mše sv. kterou celebro
val předseda dieovsní jednoty, pan Dr. Josef Mrětík,
erciděken Chradimský. Při mší sv. kostelní místní
sbor, provedl proměnlivé části a též Glorla chorálně,
ostatní části zpívány dvojhlasně, trojblasně a v sboru
smíšeném. Po měl sv. podána ukázka i zpěra lidového
a sice sapěno dle oltáře: „Hospodine, ulitoj nás“ a
„Hospodine, všech věcí Panel“ Krásně a proclaně
provedeno bylo „Pange lingaa“ pro smílený sbor od
Palaostriny. P. T.pp. ředitelé kůru, Jan Driml a
Fr. Balíček mohou vskutku na takový sbor býti hr
dými. — Že i obyvateletro města Ohbocněspěru ml
lovné jest, toho důkaz podalo tím, še velmi četně
přítomno bylo zpívané mli sv., ač to bylo ve všední
duo. Po měl sv. v zálo úa „Panském domě“ uvítal
hosty p. předseda diecézní jednoty Dr. Josef Mrštík
a pak přednéšel p. katecheta realných škol v Náchodě
J. Novák, V řeči své poukázal na důvody, pro které
jest potřebí reformy v cirkerní hudbě a smínil se o
všech drusích církevní hndby. Po řeči jeho nacvičeno
Hzením Václava Gyurkovicze chorálně Kyrie, Sanotus
a Benedictnu, Vše cvičeno s vollkým sájmem. Po
společném obědě pan děkan « Kostelce n, 0., Ato=
nín Kaška, podal některé zajímavé zprávy a dějin
choceňského literátského sboru, Pak opět cvičen spóv
lidový, a sice to, co provedlo se pak při sv. pože
hnání. Byly to litanie k Bošskému Srdel Páně, pak
„Otče náš“ a „Zdrávas Maris,“ „Anděl Páně“ a
jiné. — Po roslončení s0 všech účastníkůr . bylo av.
požehnání, kdef vše řádně a a porozuměním předne
seno. Ndp. biskupovi zaslán telegram. — Kéž tyto
denní exercicie ogrillské přinesou hojného ovoce
k zveleboní zpěvu církevního.

Z Dohalie. Po delší přestávce uspořádala
naše Jednota dívad. ochotníků ve 14 dnech opět dvě
představení za sebou a to vesolohru „Obarleyora
teta“ a dramat, báchorka „Medvěd a víla“ Přestavení
drobé sehráno bylo dorostem Jednoty, oládeží věku
14 až 16 let s to ned očekávání dokonale. Výprava
celého kusu byla překvapojící, obleky, jež sl účinku
jící po většině svým nákladem pořídili, byly velmi
vkusné a případné, Hra byla bezvadná, be někteří,
účinkující okázeli se nadějnými herci. Je chvály hodno
že Jednota připravaje sí tak ponenáhlu nový účinný
personál. | Chvályhodnější jest však ú'el předatavení
obou. První nepořádáno ve prospěch pořízení obecních
svítilen, drahé pak ve prospěch fondu pro stravování

€ohadé -hola mládeže na Dohaličiiáck. Zalošením
boto foeda; jenš dosáhne jiš výše 200 K, statí
naše Jednota divad. ochotafté pomník, který bude
všdy ka cti sloužiti a bude blásati bhimánitní
Její. Nebot kdo uráží výhody, jaké dětem
zvláště rodičů chudších kynou s udílení chutné
polévky v Čáso simaíme, kdy dítky ty odkázány jsou
po oelý den třeba na kus suchého chlebe, kdo. uváší,
de společně strávený oběd s příslušnou modlitbou
před tím mládeži více ku prospěchu bude neš zby
tečné těkání kolem badovy školní, ten musí s neš
Jednotou jiště souhlasiti, Badiš jí za to čestí

Z Třebechovie. Opětjednanadějná.české
firma podlehla v boji existenčním. Pan J. Vaoický,
majitel c. k. priv. továrny na plans, planina, barmo
nie a varhany v Třebechovicích ohlásil v útery u
krajského soudu královéhradeckého koskars. Jak se
dovídáme, pan Vanický ještě před 2 roky vystavěl
novou torárom ze 120.000 K.

V Zásmukách slavilsvé kněžskédrahotiny
temnější vldp. děkan Aut, Skokan, bývalý děkan a
vikář Tfebechovický, kona, rada a majitel zlatého zá
služného kříže. Celé město odělo a9 v slavnostní báv
a každý se snažil miléma panu děkanovi adělat ně
jakoa radost. Průvod « fary ku obráma byl věru im
posantní. Bylo zde přítomno avi přes20 kněží, školní
mládež, pp. učitelé, spolikyatd. Slavnostní kózaní měl
dr. faráf Stýblo a Lošan. Vidp. děkan narodil 6e'
10. ledna 1826., působil nejprvé juko kaplan. v Do
břichově, pak v Zásmakách, potom jako faráf a vikář
v Týništi nad Orl, po dlosbá léta. Duchovenstvo
tamního vikariátu chová ho u vděčná vspomínce a
také při této příležitosti to osvědčilo. Konečně od r.
1888 působí jako děkan v Zásmakách, Zde zalošil
opetrovau, postaral se o obnovení děkanské badovy
a stavbu nového chráma, která se již k ukončení
blíži. Z četných poct uvádíme jen blahopřejný telo+
gram Jeho Eminencí a pak diplom čestného členství
spalka dam pro podporu chudé mládeže. Kéž Báh
popřeje jako dosud i nadále vldp. děkanovi poraého
zdraví a zachová jej při dosavádní dalerní čilosti
ještě mnohá léta.

Z Hlízova u Huiné Hory. Vesvátek
Nanebevsetí P. Marie odpoledne po 4. hod. ryjakl
neznámým způsobem v domka p. Ant, Hlávky oheň,
který v krátké době ae rozšířil na sousední dvě chu
lupy. K požáru dostavil se neprve místní sboř bastě
ský, pak ze Sedlecké c. k, tabákové továrny, dále
dobrovolné spolky hasičů s Malina, Sedice, St. Ko
lina, Sr. Kateřiny. Při ústlovném hájení řečených
opolků obeň dálé se nežířil, ale všecky tři domky
většinou celé ze dřeva, docela podlehly zhonhmému
šivlu. — Při bašení bylo nápadné chování mnohých
diváků, kteří, neš by jen málo pomohli ku zmendení
neštěstí spolnblišních, raději- zbaběle na útěk se dá
vali před četníkem a čloný hasičského sbora, vybíšó
Jicími k čerpání. Tak ina venkově milzí jiš účinaí
láska k bližníma a ujímá se „moderní“ sobectri.

Z Polné. Město Polná slarila v těchto dnech
velmí vzácnou slavnost G0ti letého jubilce mše svaté
svého rodáka, čestného měšťana A svého velikého do
brodince vad. kněze, Fr. Pofmona. Průběh celů slav
nosti byl asi následovaný: Po B hod. večor lá. £ m.
veškeré spolky města korporativně mimo „Sokola,“
dostavilise v předloahém průvodu před obydlí jebilan
tovo a v přečetném moři lampionů, pochodní tíonila
se hlava na hlavě; pan purkmistr města, R. Sadil
dostavil se v pokoji před churavěho oslavence a ta
více slsami než alovy upřímně projevilo ardče jeho
blahopřání jménem městské rady jakož [ veškerého
občanstva; po té zahlaholily tichým vešerem velobné
akkordy vždy krásného blahopřání pěveckého: „Dlouho
buď zdráv . . .“ Na to za churavého, ač dnes prárě
nápadně oavěživšího jubílára s okus poděkoval sd
stapce mfstní, vldp. děkan J. Šimek re smysla, še
právem Polná můše hrdou býti na svého krajana, jenž
tolik sáslah sl zlskal Jednak ve aprávě duchovní, na
poli práce národní — jest on s vldp, M. Kaldou
posledním jiš « těch nedoceněných průkopníků sno
vuzrození našeho v úch a ua Morarě — a zvlá
ště jakožto obětavý dobrodinec arého rodného města
Polné, její tak on miloval a milaje, že veškeren té
měř majetek svůj, veškerou Činnost erow, jemn nyní
věnovává, Dojsté zástupy po dvakráte sahřímaly po
prostranoém náměstí Seslmovskémupřímné „Sláva;“
mosi tím planula volobná, mobatná právě opravená
fasáde nádherného chránu děkanského vícerobarev
nými záfemi umělých obdů a čarokrásných obňostrojů,
budbe opakovala několikráte „Kde domov můj“ a lid
velmi zvolna rozcházel se od příbytku svého milého,
v práci národní a církevní v prardě sošedivělého ro
dáka, jenž Bohašel, jsa slepým neměl s porznášejícího
tohoto divadle než trochu slzí, slzí však radosti.
Drabého dve — na svátek Nanobovzsetí Panny Mario
— + kočáře, v průvodu kněží vdp. Ant. Hrabého,
řiditele blsk. tiskárny, vip. Edv. Kasal, kaplens
ve Vamberku, s lékaře p. J. Prokše, dovezen byl
churavý stařeček ko bráně děkanského ohrámu, kdel
očekáván byl vadp. děkanem Šimkem a místními dpp.
kaplsny a v noaítkéch donošen k oltáři; ač scela
bez průvodu církevního, soukromě jabilant jísda ke
chrámu vykonal, svědavé množiví, jež na náměstí
pod chrámem se tísnilo, avitalo objevivšího se jubi
lanta s odkrytými hlavami a v chrámě, když lid s blí
tka na svého milého knéte popatřil, téměř každé oko
zerosilo ne slzami; a což když od oltáře vdp. děkan
kratičce k významn této tak řídké olarnosti se ros
hovořil připomínaje, že I sám dnes slaví svoje 45ti
leté Jabilenm, rosplakal se již kde kdo. Ovšem šo
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Pls veoplt městská rada amístní spolky,jež pak
vyprovodili očlevence .maopět do jebo přibytku. Ko

blahopřání, mesi nimlá první s vejvrononější bylo ed
J. M. biskopa kralové-bradeckého, druhé od přítele
vybebradského, vadp. megr. Kuldy. Ze smínka stojí
připomennati, že o primivi Jebilantově před 60 lety
přislahoval téf tehdy bohoslovec Karel Havlíček Bo
rovský a nyní při děmantovém jobileo drůžičkami byly
dvě vnněky drůžičky té, ješ provásele před 60 lety
primincianta,— pí. Losenické.Brněnskádiecéno,v níš
Jabilant veškeren život svůj od posvěcení až do svého
odepnotí strávil, o níš nesmírně sásloh el alskal jak
v dechorní správě, tak jako duchovní episovetel a
nadšený, pracovitý vlaetonec, uaň úpině dne tobo zi
pomněle, mimo dra kočse s blíského okolí (vdp. Jo
set Svátek s Bohdalova a dp. Fr. Míča ze Zhoře).

Z Králik. K olavnosti patrocinis našeho
poutajckého chrámu Páně „Nanebevzetí Rodičky Boší“
ma 4v. Kopci n Králík zavítal letos. vedp. kanovník
J. Barták z Hradce Králové, Po slavnostním kázaní,
kteréž měl králický děkan, pan Al, John, celebroval

alnšby Boží; odpolední kázaní měl farář poutnichkého
místa Warty v pruském Slezsku, p. Langer, po kte
rémě zase vsdp. kanovník Barták vedl obvyklý slav
nostní průvod s milostným obrazem Rodičky Boží
králické za assistance 19 kněží, za účastenství všech
členů 3 řádu sr. Františka, velikého počtu drůžiček,
s bich větší nesly dle starodávného zvyko nástroje
umačení Páně; množství zbožných poutníkův zavíralo
průvod. Chvalozpěrem „Te Dcum“ a slavnostním po
žehnáním skončils se slavnost. — Neblabá a místy
velm! přebnaná pověst o „neštovicích v Králikách“
sastrašila letos mnobo poutolků, kteří jindy v tento
den pontoické místo našo navštěvovali, Pro apokojení
sbošných poutníků budiž podotknato, če tříleté dítko
« matkou, které neštovicemi atíženy byly, asi po tří
nedělní churavostí se úploč zase pozdravily a šádný
nový případ neštovic se neudál a proto že již I.
arpna přípisem sl. ©. k. okr. hejtmanství Žamberec
kého veřejně problášeno bylo, že žádných neštovic
+ Brálikéch více neníj —- Protož poutníci nebojte
ee do Králik putovatil —

Z Chrasti. Císařské narozeniny slnveny
v Chrasti okásale, se příčinou zde meškejícího pluku
31. V předvečer slavnosti hrála vojenské hudbav prů
voda s lampiony. V neděli, v den narosenin Jeho Ve
ličenstva byl ranní budíček, pak sloužens venku na
náměstí mše sv. Po té byl banket v sále u „České
Koruny“, k němuž pozvána také místní duchovní

tráva. Při banketě proneeen přípitek Jeho Veličenetvu,
dni a králi. — Odpoledne na to komcertorala

hudba vojenská na náměstí. —

Z kraje Ledečskéhe. Konečněpo mno

boletých tašbách dočká se náš tak málo snámý, apřec krásný kraj Porázavský uskutečnění dráby, ješ
má býti vedena podél toku Sásavy ze Světlé (stanice
sov. záp. dráhy) přes Ledeč, Zrač do Kácova, kdež
se připojí k nové dráze právě dokončené, ješ jde
« Kolína přes Kácov do Čerčan. Potřebný kapitál

jest zaručen a vykapování poremků právě skončeno,tak de příštím rokem "bude možno přistoupiti ku
stavbě, která ovšem 2—3 leta potevá. Dráha tato
probíhající krajinou Posásavskou, na krásy přírodní
tak bohatou, přijde zajisté vhod všem cestovatelům,
kteří by rádi shlédli romantické její partie, což do
posud při neschůdných cestách nebylo tak snadno.
— Ale i v praktickém ohledu bude míti dráha tato
nemalý význam, ješto spojení s Prahou přes Ledeč
bude ze Světlé asi o 00km. kratší neš přes Kolín s
Nymbark po dráze sovorozápadní. Lze očekávati, že
i ruch průmyslný pak se probudí v našem kraji,
kdež doposud není žádné větší továrny, ač vodní síly
je věude dost, a pracovní síly poměrně laciné, jen
tolik jest ai přáti v zájmu obecného dobra, aby včas
ujal se akce český kapitál, než se toho chopí šidovská
spekulace.— Počátkem školního roku bade
v Ledči otevřena první třída dívčí školy měšťanské. —

Zeta cem katol. církve vc. k. okresníškolníč udojšíjmenován byl nejd. bisk. Ordivariatem
vdp. Jan Musi), děkan sdejší. Předchůdce jeho vdp.
vikář Dolnokralovický a farář Pravonínský Kocek,

podánoní se z úřadu toho pro velikou vzdálenost odče a pokročilý věk svůj, — C. k. okresní školní
rada nás letos nemálo překvapila rychlým vyřízo
ním kilometrových renumerací, 81. července ukončen
školní rok, 4. srpna vydány již poukazy, 7. doračeny,
a 8. peníze vyplaceny. Dříve se vždy říkalo, že nelze
ta záležitost rychle vyříditi, že se dlouho nesejdou
výkazy, že není peněžní zálohy atd., letos ale je vi
děti, že kdyš je dobrá vůle, všecko jde. —

K volbám v Jičímé. Předsednictvopoliti
okého družstva tiskového pod ochrannou sv. Jana
Nepomuckého v Hradci Králové lituje, že včísle 23,
„Obnovy“, vyduné dne 7. června 1901, uveřejněna

byla pod nápisem „Jičínské volby“ zpráva čest dra.Frant. Kloučka advokáta v Jičíně urážející, prohlašuje,
že tato správa nerakládala so na pravděa protož jí
tímto odrolává. V Hradci Králové, dne10. srpna 1901.
— Jé podepsaný redaktor „Obnovy“.lituji, če jsem
uveřejnil v čís, 28. „Obnovy“ vydané dne 7. června
1901 správa pod nápisem „Jičínské volby“ která
brabě urášela čest p. dra. Františka Klončka advo
káta v Jičíně, problašují, de správa a nosakládala se
ne pravdě a proto ji odvolárám. V Hradci Králové
dne 10, srpna 1001. Vobejda-Prosečský.

Růřhé zprávy.

Přes Prahu dochází s jišaloh Čech z Miskovic
a Soběslavi hlnboce dojímající s rarmucující zpráva,
če tam v pondělídne 19. arpma 0 11. hod. dopoledne
reanul v Pánubývalý ministr financí v kabinetu
Thunově, dr. Josef Kairzl, přetrpěvklidně a od
daně tvrdošíjnou vražednou nemoc. Jen tímto sebe
přemáháním jeho stalo ae majínlé, ds širší veřejnost
se o jeho chorobě značně dlouho jej mačící nedovéděla
a daleko sřený jeho zjev kécí se náhle noviděnými
silami podvrácenv hrob. S ním klesá hlava © prvních
našich litických, duch s nejbystřejších a vědami

nejbohatších, však také milý a jemnocitný člověk.
Ve věku ještě mladém klesl, jsa vyhlédnnt ještě pro
stkvělá poslání v bndoucnosti na vrcholu výkonnosti
duševní. Doba jeho mipisteretva zanechala světlé
stopy ve směru zájmů českého národa, který dnes

jeho v Miskovicích. Budiš čest nehynoucí jeho pa
mátce. — Josef Kairl narodil se due 10. června r. 1854
ve Volyni v Čechách. Studoval vědy právní v Prase,
byl tam r. 1876 na doktora povýšen a šel do Štrae
barku poslouchat nár. hospodářství u Schmollera a

poctěné „Der Kampf um Gewerbereform u. Gewerbe
froiheit in Balern“ 170v—1868, které vyšlo v Lipska.
Boku 1879 obdržel veniam legendi pro národní ho
epodářetví na univorsité v Praze, r. 1883 stal 80
mimoř. profesorem ne České universitě a na české
technice, byl jmenován také členem státovědecké ko
misse pro státní skoušky. Zatím byl ihorlivě činným
jsko spisovatel a napsal velizou řadu děl vynikající
ceny. Dne 7. března r. 1898 jmenován byl Kaizl mi
nistrem financí v kabinetě hr. Thuna jako prrní
Čech, kterému tento velký resort byl svěřen.

Novísvětícíndpp. biskupové pražští
megr. Dr. Fr. Krásl a megr. Dr. V. Frind posvěcení
budou na biskupy o slavnosti Narození P. Mario
dne 8. září od Jeho Em. ndp. kardinála Leona bar.
Skrbenského za přítomnosti všech ndpp. biskupů
v královatví Českém.

Ku katol. sjezdu v Kroměříší. Upo
sornění. 1. Příchosí účastníci sjezdu budou v ne
děli dne 25. srpna t. r. jakoš i vostatní dny uvítání
na nádraží a poukázáníi na legitimační a ubytovací
úřad. $. Legitimační a ubytovací úřad bude pracovati
v místnostech katol.-polit. jednoty v Kroměříži Velké
náměstí č. 40. přízemi. 3. Ti p. t. účastníci sjezdu,
kteří hodlají v Kroměříži nocovati, žádají se, aby
bned po příchodu nejprve legitimaci sobě opatřili

v úřadě legitimačním a pak v úřadě ubytovacím pobyta se poptali e alici jekož i číslo domu podle při
jaté známky sobě nalezli. 4. Představení polka se

prosí, aby příchod delegátů spolkových hned po přechodu oznámili představenstvu pořádací sekce. 5. PH

poplatku. Za přístup do koncertu platí se mírný po
platek. V úřadě legitimačním možno též předplatíti
zprávu sjezdovou. Pořad schůzí a slevností. První děn
25. arpna 1901. neděle. O 4. hod. odpoledne Vzýrání
Dacha sv. a slavné požebnání v kostele ar. Mořice.
O půl 5. hod. odpol. Seřadění spolků m všech účast
níků a kostela, pochod ke droraně kat. sjezdu. O 5.
hod. odpol. Schůze zahajovací. Po vyřizení všech for
malií promlaví p. říšský poslanec dr. Mořic Hruban
o themstě: „Důlešitosť a cíle katolických ajesdů. Idea
Cyrillo-Metbodějeká“, a p. farář Fr. Valonšek „O s0
ciální otázce“. Druhý den, 26, srpna 1891. pondělí.
O půl 8. hod. dopol. Seřadění spolkůs všech účast
níků v průvod, pochod do kostela sv. Mořice. O 8.
bod. dopol. Pontifikální měs sv. tamtéž. O 9. hodině
dopol. Prvníschůze slavnostní, při které promlaví p.
prof. dr. Frant. Náběleko thematé: „Víra a věda“, a
p. prof. Dr. Robert Neaschl „O manželství a křesťan
ské rodině“. Od 2—*/,4 hod. odpol. Práce odborův
v bodově c. k. českého gymnasia a sice: 1. Odbor
(v místnosti I.) pro papeže, římskou otázku a missie.
2. Odbor (v místnosti II.)pro sociální otázku, láska
křesťanskou a záležitosti spolkové. 8. Odbor (v míst
nosti III.) pro katol. vědu a umění, pro tisk. 4. Od
bor (v místnostech IV.) pro školu a výchova. 5. Od
bor (v místnosti V.) pro otásky rolnické, 6. Odbor
(v místnosti VI) pro otázky živnostenské, O 4. hod.
druhá schůze elevnostní, při které promluví vp. ka
novník Dr. K. Wisnar „O významu katolictví a kat.
církve“, p. naduč, Kadičák „O školské otázce“ a vp.
zemský a říšský poslanec Dr. Antonín Stojan „O auto
ritě v církví a vo státě“. Třetí den, 37. srpna, úterý.
Od 8.—*/,10. hod. dopol. práce odborů v těchže míst
nostech a sa téhoš předmednictva. Od rána až k de
sáté hodině koná se zároveň pobošnosť a schůze kněží
edoratorů. O 10. hod. dopol. valná schůze usnášecí.
O 11. hod. dopol. třetí schůze alavnostní, při které

promluví vldp. Dr. R. Horaký „o spolcích“ a p. red.
Štábi „o katolickém tiska“, Povečerních slavnostních
schůzích bude zábava v kolonádách květné zahrady,
v níž nachází se i dvorana ejezdová. Poznámka. Za
účelem vypravení zvláštních vlaků jest nutno, aby se
véci ujali pořadatelé v různých krajích Moravy. Je
dině tak Ize zaračiti určitý počet účastníků, jejž
eprávy dráh vyžadají. Jiných výhod nedocíleno. P.T.
páni předsedovéa referentise žádají, aby zaslali na
vrhované resoluce nejdéle do 16. srpna b. r., aby tisk

jich mohl býti obstarán. O uvítání, ubytování i záavu postaráno v míře co nejhojnější. Legitimace
ne jiš rozesílají.

Dvojí leket. „Berl. Tagblatt“ osnamaje, že
sa rok 1900 vystěhovalo ne z Německa 10.000 lidí
do Čech. Jsou to lidé s větší části chudí, kteří jdou
sa výdělkem. — Rakovětí příslošníci jaou bez ustání
a říše „kázně a dobrých mravů“ vybáněni — a zvlá
84 český dělník jest tam pronásledován — ale že |
Němei zalidňojí naše kraje, aby zde svoo prušáckou

„kultara“ mobli pěstovat, v tom nikdo neshledárá
ničeho závadného.

Německý Švimdl. Administraceněmeckého
časopisu „Die illustrierte Welt“ posýlé všem redakcím
insert, v němž nabízí 4000 marek každému kdo roz
feší jakýsi rebus. V insertu stojí: Vyplatíme úplně
sdarma asi 4000 marek nebo méně, — ale jempod
tou podmínkon,še se každý stane předplatitelem
jejich časopisul! Hned pod tím zase se zmiňuje
a jskýchsi hodinkách, diamantovém pratýnkua. p.Celý
insert jest snůška jarmarečaího dryúčnictvíku kla
mání lidu. Pravá to šidovské roklama. — Divíme se
jen, de tento insert i české listy (k. př. „Plzeňský Ob
sor“) otiskojíl

Zdarma — zdarma. Hmotnépoměrytisku,
zejména venkovského jeou dostatečně známy, nebýti
mnohých ochotných a obětsvých pracovníků, kteří
zdarma, či skoro zdarma práce své vykonávají a listu,
tím pak i veřejnosti oběti přinášejí, dávno by snečná
čásť časopisů těch neexistovala. A přece den ze dno
docházejí žádosti o zasýlání listu a uveřejnění mno
bých, namnoze reklamních a osobních zpráv, s vý
slovným ale podotknutím — zdarma. Pokud jedná se
o všeobecně užitečné, národní, dobročinné a vlastenecké

ámnnih tádný list až dosud podpory své neodepřel.ohé ústavy, spolky, korporace, pořadatelské výbory i
jednotlivci atd., ať pořádají či podnikají cokoliv, platí
všude, — jakmile ale zavadí o list, který přeceje největší

podporou podobných podniků tak — zdarma. Tuk jakoby kašdý vydavatel měl papír, známky, kolky zdarma,
jako by tiskárna, sazeči a tiskaři pracovali zdarma.
Že to vše stojí peníza a velké peníze, které těžko shá
něti £ předplatného, ponejvíce velice liknavě placeného
a poplatků insertních, to nikoho nenapadne. Zrovna
odporem naplní Vás dopis, v němž renomovaná firme

pražská, redakce českých listů prosí o uveřejnění relamní zprávy o svém závodu — zdarma! Netřeba ji
zatajovati, je to firma Szalatosy « Gróschl. Dopis ten,
jsko epousta jiných podobných přípisů octl se v koši,
neboť nijak nepochopojeme, proč by zrovna české listy
měly dělat reklamu — zdarma, když k tomu slouží
placená část insertní. Rádi bychom věděli, jak zacho
vala by se dotyčná firma, kdyby vydavatelé a reda
ktoři těchto českých listů obrátili se s dopisy na ní
a žádali zboží ze skladu — zdarma. V podstatě bylo
by to totéž.

Uniforma pro žáky středníchškol mé býti
savedena nejen v Německu, ale i v Rusku. Touto re
formon jistě svět mnoho zfskál!

Počet keřalen v Rakousku dostonpil
dle spolehlivých udajů statistických koncem minulého
roku | 127.670. Užasný tento počet oproti počtu
škol, kterých je v celém Rakouska 18.206, ukazuje,
že na jednu školu přijde 6 kořalen. Kolik zkázy vy
chází z těchto kořalen, otravujících celé obce a ro
diny na duchu i těle, o tom netřeba sa šířiti.

Jindy a mymí. „Kde byla police a nej
ušlechtilejšími knihami české literatury, je nyní
soudek s kořalkou; kde byly obecní lázně, tam je
nyní kalužins, v níž se válí opilé, ožebračené chla
pisko,“ Tak trefné přirovnává spisovatel Jos, Úlehla
dobu nynější k zlstým dobám našeho národa. — —

Hasičských sberů v království českém
jest 4370 se 174.870 madů. Jest tedy v Čechách ze

všech zemí rakoneko-nherakých hasičských sborůnejvíce.
Semateria pro tuberkulesní V po

sledních lotech po příkladu ciziny také u nás pačíná
se projevovati člechetná enaha, aby pro osoby, ješ
začáteční tuberkulosou trpí a tadíž po úsudku odbor
níků úplného zbojení dosíci mobou, zařizovaly se účelně
stavěné, zvláštní léčebny, v nichž by poskytnuto býti
mohlo léčení hlavně lidém nemajetným, chorým, zej
ména lida délnému a pracojívímu. Takó poslední kon
gGressna ochrana proti taberkalose v minulém měsíci
v Londýně konauý vyslovil se, že jediným úspěšným
prostředkem proti tuberkalose na ten čas jest léčení
tuberkulosních ve zvláštních senatoriích. V říši ně=
mecké působí takových ústavů celé řady a úspěchy
tem docílené povzbudily lidumtlné « dobročinné kruhy
naše k tomu, aby podobný ústav z prostředků dobro
dinci sebraných také a nás postavon a zařízen byl.
Za tím účelem ustavil se u nás „Spolek ku zřizování
a vydržování léčeben pro nemoce plicní v království

eském, markrabství Moravském a vóvodatví Slez
ském,“ v jehož čele stojí znamenitý klinik český a
lidami! prof. Dr. E. Mašrmer. Aby spolek v krátké
době přikročiti mohl k askutečnění svých šlechetných
soab, jest potřebí značných prostředků peněžitých, i
obrací se tedy výbor spolku tímto, na všechny lidu
mily a dobrodiuce, aby přistapováním za členy, od
kazy a dary umožnili brzké postavení prvního sena
toria v Čechách. Přiblášky členské přijímá Doc. Dr.
A. Veselý, jednatel "spolku (Praba I. Nábřeží 14.),
příspěvky peněžité pak, dary atd. Ladislav Rolf,
velkoobchodulk (Praha I. Malé náměstí 142.), po
kladník spolku.

Kritická doba. Národněsocial. poslanci
Fresl a Klofáč měli nyní nějakou smůiu. Chtěli mla
viti na několika místech — ale všude se jim dostalo
—facek. Soc. demokraté jím rozbíjejí jednu schůzi
za drahon. — Proti Klofáčovi počíná se movně ozý
vati jeho vlastní strana, poněvadž odsouzením Fárka
ještě nebylo ničeho v záhadné události vysvětleno
Tak pomalu se trhají květy jeho slávy, sotva de se
počaly rozvíjeti.

Novinářské. Některýmičeskýmilisty pro
Lěhla tyto dny správe, že družstvo „Hlasu Národa“
propustilo ze svých alažeb dva nadané redaktory, p.
Hovorku a pana Projsu. Pan Hovorka snad nepřišel
vhod některými svými články — a pan Projsa, který
jako zodpovědný redaktor dosti hořkosti musel zažíti
6e „provinil“ tím, že poslední dobou vážně onemoc
něl. Za to bývalý redaktor „Osvěty lida,“ dobře
známý čtváď Hovera, tasedá v redakci „Alásu Ná
roda* dále. —



"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 17. srpna 1991. 1 Li.

přeaice K 13:80—1360 šito K 1060—11-30, ječmera
K 9*48—1000ovesK[500—6-00,prosoK 10001040
vikve K 12.00—14 00, brachu K 18:00—A3'00, jábly K
1900 krap K 36-00—24'00, bramborá K 300—3124,
jetelového semínka červeného K 9400 —100'00, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00:00—0000, máku K 3000
olejky K 17-80—18:50, Iněného semene K $100—00'00
100 kg. žitných otrab K 11-00, pšenič. otrab K 100",
1 kg. másla K 2-40—260, 1 kg. sádla vepřového K
1-44—1-76, trarohu k 032—0-86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 0 30—1'40, jedna kopa cibule K 6:00
5.80 jedna kopa drobné zeleniny K 0.60—0 A0,

Listárna redakce.
Kánina, Kalná, Očelice, Hrádek, Třebošov.
pozdě, — uveřejníme v příštím čísle.
letp. Fr. K. Srdečné díky; pište častěji.

Poděkování.
Všechněm p. t. příznivcům svým, kteří Bo

zůčastnili oslavy na paměť mého 2óletého půso
bení co duchovního správce na Elukách, jakož i
těm, kdož písemně aneb telegraficky mi blaho
řáli, vzdávám nejsrdečnější díky a zaplat
'án Bůh.
, V dokonalé úctě všem oddaný

Joseť Malich,
děkan.

Na Klukách, 20. srpna 1901.

Došlo

Aoděkování.
Kongregace školských sester vedena

jsouc citem vděčnosti vzdává tímto uctivý
I dík a upřímné „Zaplať Pán Bůh“ všem

účastníkům při svěcení novéhopemsionatu
císaře Františka Josefa I., aťjiš osobně
aneb písemně účasť svou projevili, G
rovněž všem| šlechelným | přízsmivcům,
kteří radou i pomocí ku sbudování i
výpravě pensionatu přispěli.

V Hradci Králové, dne 22. srpna
1901.

Kongregace
| chudých školských sesler |

de Notre Dame.E
Antonín Sucharda

sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporačuje se ku shojovení oltářů, Božích hrobů
a veškerých potřeb umění oírkerníhoj též shoto
vuje sochy světeň ze dřeva | z kamene. — Starší

prácí, uměleckou cenumají , bedlivé opravuje,pozlacuje a polychromuje.Za výrobky vlastní dílny
ručí, jakoži za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úctou veškerou
Antonín Sucharda.

- Kátku makleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 cm. širokou
za zl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drubů a suken ku chrámovým účelům v nejlev.
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům se sukny

V, J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obohodní komorou Pražskou za
vlastni výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá..

Levně, ihned, správně

všechny roklamace, rekursy, poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. aetník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolenékanceláři jen

E*raha=II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.

Ph. Mg. B. Y. Morávek
ICukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PEB“ Doporučujese co nejlépe. “jij
Největší úrodu (8 bl. po míře) dává obrovské

v Podkrkonoší akklímat.

žito Bestehornovo.
Nevymrzne, nelehá ani se nevysejpá. 25 kg. za
6 K, 100 kg. 20 K. — Poněvadž silně odnoží
seje se jen60- 70 kg. na jitro. Osetí je tudiž
velmi levné.

S veškerou úctou

V. F. Hylmar,
Nová Paka 218.

C<DOOOOOGOOOOOOGOOGOOGOO:

M. Pekárek

Nejtaršívýroba jemných

= Babařů

desertek Karlovarských,

| oplatek a mandlových věnečků

Ď rý mok opiář omal P

dan Kryspin

v jakosti nedostižné a v lepších kruzích oblíbené,

stupce)
odborný umělecký závod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměntí

pod loubím) doporačuie se

ku -dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 4 se šelešnými rámy, sí

lěmi 1 vsascním.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
F) rada bezplatně,beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ORP“Nesčetná votejnái písemnápochvalnáuznání.jj
Založeno roku 1836.

Založeno r.:1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířvChrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a stříbřené začseruší.
Vlastní výroba nmožňoje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. ravy
znovazlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské MI
losti. Btarý závod můj může se vykázati četnými pocaval.
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa.
koapení a opravě kalíchů, momstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, laceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízi

Pranilšek JIOUŇ
závod řezbářský a umělé truhlářství

48vĚ Slatinanech.

1 kg. velejemných sucharů . . zl. 120
1 kg. mandlových sucharů „zl —0
1 bg. dobrých obyč. sucharů . zl. —60
1 kg. mandlových věnečků . . zl. 120
1 kg. obyčejných věnečků —.„ zl. —70
10 kusů trubiček máslových . zl. —50
10 kusů karlovarských oplatek zl. —50
50 kusů vafle velké. . . . „zl 1—
60 desertek plněných . . . „zl 1—

(4 Plány, fotografie a rozpočty na požádání E)

KANNRNNRNRRNNNNNNNNNU
L. Dekoratní maliř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově m. Ka.

Staré náměstí čis. 79. .
doporučuje se P. T. duchovenstvu a pa

P tronátním úřadům P

pro malby chrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podoblzen v barvách i kreale
ných, die raslasých malých podobizen,

za jichž správné provedení se ručí.
Jeny co najmírnější.

Plán na malby kostelů vypracojí ne
požádání ve všech slozích s přiloše

nými rozpočty.

NARRANKNNRARKNINAINNNN

Divěi

vyučovací a vychovávací ústav
Uršulinek v České Skalici.
Ústav obsaboje mimo místnosti vychovávací

také oamitřídní školu obecnou s vyučovacím ja
zykem německým 8 prárem veřejnosti. (Osnova
učební jest v 6., 7. a B. třídě tatář, jako na
trojtřídní měšťanské škole.) Chovanky obdrží vedle
předepsaných školních předmětů na přání také
důkladného vyučování v jasyce českém, francouz
ském, anglickém a vlačském; v malbě, v hudbě,
(ve hře na piano, housle, citeru, varbany); pou
čování „o pobybování se ve společnosti“, příležité
„vyučování v tanci“ a vedení domácnosti“.

Vzrostlejší chovanky mají zde také příležitostvzdělati se ve všech jemných ženských ručních:
pracích, ve vaření, v připravování prádla a
v žehlení.

Ústav má velmi krsánou polohu, jest co nej
prospěšněji zařízen a vyhovuje všem nynějším
požadavkům úplně. Nejlepší odporučení pro ústav
Jest návštěra ústavu od pánů rodičů neb poruč
níků. Chovanky platí měsíčně pouze40 kornn; za
vyučování v hudbě ale zvlášt; přihlášky se přijí
mají v každý Čas.

Nový školní rok počíná 15. zářím b. r.
Bližší zprávy podává s ochotnostl ©

představená Uršulinek.

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.

Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstvu hojně zásoboný
uklal klenotů, zlatých, stříbrných a pravoh
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí £ nového a čínského atříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různýh
druhů se zárukou |—3 roků za ceny levnější

než všude jinde,

Veškeré zboží je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovají, těš
veškeré správky hodinek se vyřisují.
„SEP“Vše za levné ceny. "IN

Staré skvosty se kupují a vyměňují.——

=



FN á B 57t e E.
Výrobky dokonalé.

. f Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

Ludvík Knepr
vwHradoi Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie).
Žíněnky.

Josef
- (Štěpán,

závod

pozlacovačský

v Pardubicích

—opravuje —

jakož 1 nové stavi

oltáře, kazatelny,
všeho druhu sochy
a veškeré do obora;
toho spadající práce

v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

ADOLK VACHEK,
stavební a umělecké zámečnictví v Hradci Králové
doporučojeewlnovaci okenice z vinitého plechu zaručeněocelového,velmilehce
jdoucí Svinovací okenice plátěné, samočinné,vlastníhovzoru.Montování nosičů

8 všech nýtovaných součástí stavebních. Výroba elezných oken faconových,veškerýchměíži, náhrobních i zahradních, vrat, plotů,balkonů, výplní do dveří a t. d. ň

ZvláštěupozorňujiP. T pány etavitelenapráce stavební, výhradně. Navštivenky
vlesnné T oedkprachjak anejdokonalejšíchjob no vynálezu,kleštino adí a vůbec veškerých prací jak stavebníc uměleckých vše Za Ce ý=robnísozárukou. : "W všech druhů

Y úctě veškeré . | bízíAdolf Vachek, nabiz
stavebnía uměleckézámečnictvív HradelKrál.,Biskupská

Dlouhá ul. č. 108, naproti cejchovníma úřadu. | knihtiskárna.

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

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
h odinář a zlatnk v Rychnově n. K.

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

Rdbad44d440obbdbddí BODOOOOYi v
Superfostáty 6 MUDr.L. Řeháček,

odborný lékař krčních, nosních a
ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťujírychlýúčineka nejvyšší PRAHA,
výnosnost, Jungmanova třida. Široká ulice č.12

WS“Nenahraditelné "9 mezzanin.
OXXXKKX

k podzimní setbě
jež nalze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nabraditi.

Dále: kostní moučku, chliský ledek,
síran amonaty, soli drasolnaté, kainit,
epecielní hnojivo pro stébilny a oko

paniny (kulovatiny).

Poštornskou sádru superiosfátovou
ka vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévské mrvy, plicní vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu

Pro hospodáře rozsévače
zavedlo „Družstvo Hosnodář“ v Hustopečích n
Hranic velmi účelnou novinku. Jest to vkuený
plechový koš 8 poprahem a měkkoa poduškou na
straně vyduté, k tělu přiléhající. Celý koš váží
jen 2 kg. a přetrvá několik pokolení Lze ho velmi
dobře a pohodlně upotřebiti při setbě a rozmetání

umělých hnojiv. — Cena jest velmi mírná.SUVOD OGDOO0DHOGGO00000000DOU00D0
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jun A, SUHRÁkaše | Josef Neškudla, |*

PPTPPTTPTTPTTPTTTTTTP-TTT

Ústřednípísárna: PIRAMA, Jindřišskául. 37.

APTTTTPTT0TTTTTTT

Na kupectví
přijme se hoch 7 řádné rodiny do
učení u Josefa Svobody v Třebe

chovicích.

Dva studující
-z nižší střední školy v Hradci Králové přijmou se
za výhodných podmínek od začátku nového škol
ního roku na celé zuopatření do pěkného bytu
ve středu města v úřednické rodině, kde dostane
-se jím řádného dozoru a všestranné péče, — Bližší

© a kr. dv. p dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. duchovenstvu
svůj všadeč osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

všech kostelních parameníů
praporů a kovového náčiní. — IInsir.
cenníky, vzory a předměty k výběru nu
požádání franko ne zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

A

ododoto 0580000 0000000000000 000 O ODO DORO VDO

KOROAK

Pěkný domek,
obsahující kupecký krám, pekárnu (pro pekaře se
bodící), čtyry byty, komoru, sklep a prostranný
dvůr jest na prodej. K domku přináleží také půl
drahého korce polí a dvě zahrádky. Domek ten
nalézá se v pěkné zdravá krajině v bezprostřední
blízkosti Hradce Králové. Cena jest nízká a tudíž

koupě pro každého výhodná.
Bližší sdělí administrace t. 1.

10000006
Veškeré práce z odboru maleb umě

lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedléhov Novém Bydžově.
Zvláště se doporučoje specialní zoalost
uprováděnímalování kostelů v růz
ných případných ulozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb fagadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

PRE“Práce a objednávky "E
přijímá pro mon malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na velkém náměstí č. 36 vedle biek. residence,

ODEODO)

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.
Té? velejen.né

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 zvýšaní cen!

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstuvě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školsk.
chorvatské výstavě v Zábřebě: čestný diplom. Nejv vyzu.
za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1845 a pamětní medaile. Nejv.
vysnam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlaté
státní medaile 1894. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c k. krajského soudu na

Horách Kutných.

C. k. výs. vý továrna

na stavbu varhan a harmonií

é Jana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchBonstavco
nejdůkladněji a v cenách nejmírnéj

šich a opravy 8 přestavbyvarhan provele za nejmírnějšíc

podmínek, hvšech soustav pro
harmonin kostely,školy a
anlonyv uejlepšímprovedenís pě
tiletou zárukou a za ceny mírné.

taképravuamerická harmonia (Gottage
Organa) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4060nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce<
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání

“
=

=
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Českánejvětší rakousko-uherská továrna na20mm2r 6ma

harmonia americké a evropské SOUSÉAVY
RUDOLF PAJKR č SPOL.

w Mradoi Králové.
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Velký dívěj ensionát 8 „3té bytů|
s a Y domě,vena navelkémná naje hiek.ně| res ns ou 'nadol Krále | o i ěádéGod)ee pá

v Hradci Králové ME| odchodulkuažnadroroček.Bkladlštětosohodí
otevřere svó novéa modernězařízenébudověkongregace E de +8 ko každémuobchodu,ovšemtichémua nikoliv
mateřinceHoražďovického. — Chovanky mohoudocházetí do„nek né obecné (též U j 1 hřmoticímu. Výčep piva a lihovlufe vyloučeň.Správě Školských sester d. N. D.) neb mě é školy | nebo mohou vzdě- (I 2.) V tomtéž domě— drabyty, o a v prvém
lávati se v domácím soukromém po vazím kursu divčím, obzvláštěvp , před i v zad; kašdý byt o dvou pro

druzích ženských ručních praci. Mimo fo poskrtauje se dívká „Příletitot, bb doných apohodlných pokojích a kuchyni. Nej
o indastriálním,jež konati lze při zdejšíkomise, jak li i Vs b pš by bisk. kongiatořceléprvépatro —'Ypřed

ch připraviti semodi —Oviší ne též v jazyce českém a ěmec m, tak aby — Jednomu panu nájemcizadala. Přitota
ébovanky německé naučiya čse dobře česky, a české dobře německy; též mohou s6 p bytě je zahrádka upravená. .učiti jazyku francopzs a anglickému aď uitěfek zkontěňých. Mitno to mo 8.) V tomtéždomě — jeden byt v drakém

se učiti též hudbě, zvláště břena planě, houslích a ojtaře. Všeho toho sočkromého vy- patře v zad . vm né s kuchyni. *
učování mohou se súčastniti též dívky v městě i v okol bydlící. Výthova m Kdol které místnosél najímati
v duchu něbožensko-mravném. Dotasy stran platu i vra jiné Mzeny buďtež na DB| hodlal, kit v uAorárce doma v č. 37. sneb„sprára vychovávacíhoústavu čísaře Františka Jopata Pradci Králové“ (DIVkanesléř bisk. konsistoře.

Biskupské Konsistoč v Hradci trůn
dne 20. erpaa 1901.

Velectšnému Pánu

Josefu ÓvuĎiloví,
řezbáři v Hradci Králové,

vzdává podepsaný jménem obce ze jemné a levné
vyřezání dvou krásných křížů pro kostel v Praska
erdečný dík, i doporučuje jej jako dovedného
řezbáře co nejchvalněji.

V Prasku, u N. Bydžovadne 18. srpna 1901.

Arnošt Hašek,

ŠKOLNÍ
pe- KNIHY

do c. k. gymnasia, realky, učitelského
ústavu, do obchodní akademie, školy
zámečnické, měšť. chlspecké a dívčí

t. č. starosta. v Hradci Králové a veškerých
; škol obecnýchv místěi celém okresu

| kois Premier Hojlopší| chováv největěj zásobě na skladě

3 knihkupectví. w :
oš| Ile Premier© |3|| MMK E. E.TOLMANA

V HRADCI KRÁLOVÉ.

Úyole (9. Ltd, ——“- —————Založenoroku 1863. ———————ji tg Kde vydánístaršího lze užívati,chovají se též opotřebované knihy na
o c t Angeli H3| skladě j u vydání nejnovějších. Zásilkyna venek poštou vyřizují se obratem.

od oventry (Anglie) ©| Největší sklad všech školníchpomůcek,globů,atlantů, psacíhoa kreslícíhonáčiníatd.

A H WP- Prvý sklad c. k. školního knihoskladu v Praze. =Oo .
= Z o Podminky odběrnívelmi mírné a příznivé.PACheb:Vídeňvr 4 -->-„>—-—->„„—„——"čz

(Čechy). Windmiihlgasse 38."

ZástupceproHradecKrálovéa okolí: . O .
£ FrantišekVodehnal. . Bez konkurence. [BRNA P
© Ze pro hon a okolí: . .
ň incenc Chomrak. Založeno r. 1807. M
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NYKA

JAVA, v © konoerní $fism vpoutdře od 7 zl., flótoá z grenadil. dřeva 10 klapek s nov; stříbra ms
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' MN) Bubny preobecní úřady. hasičské a pomecemské trabky a veškeré (all

úplná zařízení vz 7P plechovéhudebnínástrojezacenuvýrobní. NuNAG) . jrk

v největšímvýběruza nejlevnějšícenytéž k ' Výtečné struny. :
na mírné měsíční splátky. * | BRZY pijpomináu, te zároveň co zkušený hudebník chovám na skladě jen nástroje

Výrobaa sklad nábytku K
jakosti nejen přesně laděné a vyzkoušené pod zárukou. Mnoho, pochralnýchuznání. Po ruce. Objednávky 1 sprárky přesně aa rysle.

J:an Čermák v HradciKrálové,
velké náměstí čís. 135.

u
A

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

iF" Cenníky na požádáni franko. <U: POMO VÁMAB

Majitel a vydavatel Politické družstvo tiskevé v Hradai Král. —Zodp. redaktor Alois JM.Vobejda-Prosoěský. — hskom biex: kmhtskárny v HradcrAral,

Nejlevnější ceny.



Příloha
Beseda.

Zlomená vůle
Pohádková stadie « domu „satraooraných", —Abbé Hr.

Jinak jej nikdo nepojmenoval — než-li Syl.
vestr.Pocházelz Táborskéhokrajea rodičůsvých
nepoznal. Za to však do sirotčího svého podílu
obdržel takový dar řeči, že každý byl ihned pře
svědčen o jeho nevině,

Své nešťastné a opuštěné mládí dovedl tak
tklivé vylíčiti, že posloucbajícímu drala se slza
2 očí; vždyť neměl nikoho, kdo by se naň pou
smá), upřímného slova mateřského a ním promlu
vil, každý jen jej odstrkával a odkopával,

Asi dvakráte líčil mi své mládí i svůj život
a vždy dodával: »Mám divný osud; někdy se mi
zdá, jakobých na čele měl znamení Kainovo, ale
Bůh ví, že jsem nevinnen.«

Opravdu podivné bylo to jeho mládí, v němž
s ranečkeu prádla putoval od chalupy k chalupě,
kamž jej domovská obec na výchovu dávala. Nikde
však dloubo nevydržel. Seznal místní poměry, ti
jeho »výchovatelé« poznali zase jej, a proto byl
nucen jíti o číslo dále. Když se konečné nabažil
tohoto cestování »v malém,« jakož i svých pě
stounů, kteří jej raději na pastvu nežli do školy
posílali, usmyslil sobě nalézti si pěstouny nové.
Jeho heslem byly volnost a svoboda, jež obě po
skytovala mu příroda, a kdež si připadal sám jako
pán, kterémuž celé okolí slouží a ho poslouchá.
Les byl jeho novým domovem, keř k zemi se
sklánějící jeho- příbytkem. Vše dokola kolem bylo
jeho majetkem. Když však nadešly chladné noci
podzimní a příroda jemu neposkytovala více výživy,
tu neznaje již dříve rozdílu mezi »tvým a mýms,
vydával se nyní i za světla denního na cestu
lehkého si zaopatření výživy estiskem«, po dobře
mu známých chalupách domovské obce.

Tento způsob výživy, Často se opětující,
přivedl jej nejen k +úřadůme«, ale konečně i do
pracovny. Byl to pro něho nový život, nové
okolí, kterého dovedl využitkovati pro své po
měry. Jako většina ko.egů, tak i on chtěl nějakým
způsobem na sebe upozorniti, učiniti sebe zají
mavým, což podařilo se mu pokryteckou zbožno
stí. Prvý klečel v kostele, a poslední z něho od
cházel. Zemřel-li soudruh, sám celou zbožnost
obstarával, písně pohřební předzpěvoval a cestou
na hřbitov modlitby předříkával. Nejednou ale
několikrát nalezen byl klečící a před křížem sec
modlící, Proto, jakož i pro vzorné chování v ú
stavě, považován Sylvestr za jednoho ze »spořá
daných káranců.« Sotva že všsk propuštěn byl
na svobodu, uvaleno naň podezření z kostelní
loupežné krádeže a ne nevinně bylo mu pak od
pykati trest na Pankráci. Ani tam neostýchal se
svoji pokryteckou zbožnost na jevo dávati, a
když trest jeho se chýlil ku konci, vyžádal si
svolení, jíti do ústavní kaple se rozloučiti. Při
tomto loučení odcizil však z oltáře drahokamy,
jež uložil do slupky po salámu pod slamník. Pro
zradilo se to, byl trestán ale mírněji, jelikož
drahokamy byly nepravé, Při této episodě říkával:
»okradl jsem se, a ještě mě za to zavřeli.« Ale
když mě pan vrchní řiditel propouštěl, tak mi
řekl: »Sylvestře, buďte i nadále zbožným, choďte
do kostela, ale jenom ve dne, ne v nocis! — Po
tomto sarkastickém propuštění bylo Sylvestrovi
zase se navrátiti do »pracovny«, Veděl však, že
»jeh.« zbožnost jest již dosti známá, ano i celý
život jeho, proto poněkud se změnil. Již dříve
naučil se v ústavech tkalcovati, a pracoval dosti
pilně. Všem kolem sebe byl vždy »dobrým“ rádcem
a učitelem vvšestranně« vzdělaným. V ústavě
choval se téměř beztrestně, a často říkával:
"musím již přemýšleti o svém »lepším«životě —
vždyť už stárnu.« Ačkoliv mu bylo 41 Jet, vy
blížel jistě jako padesátník, což není divem,
uvážime-li, že více jak třetinu svého života »díval
se na mříže.« Zvláštní, té kriminalistické mluvy
bojně užíval i v rozhovoru s představenými. Ó
těchto věděl všeckny možné podrobnosti a mně
samotnému řekl: svždyt voni takový ouřednický
dítě, co můžou vědět o lidské bíděťa | Jeho žá
dosti, bych mu někde na orlických horách nalezl
místo tkalce, jsem vyhověl. Děkoval mi ještě asi
3 měsíce po propuštění písemně a doložil: »Už
snad budu mít rozum, vidím že stárnu a šedivím,
svým spořádaným a poctivým životem budu ble
dět se vám poděkovat«.

Jest tomu již půl druhého roku, co odešel
a vír lidského života jej přikryl, jako hladina roz
bouřeného moře přikryje zlomenou žerď. Objeví
se ještě nad povrchem té hladiny? Přijde zpět?
Anebo bude již tím minulým trestem napravena
jeho »zlomená vůle ?«

»Je-i mi to souzeno, přijdu na zpět —
Hkával.

Kdyby to nebylo pravdou, zdálo by se, že
je to pohádku.K8

(o hubí naše venkovské obchody.
(Odpověď na článek v „Ratibora“ ze dne 9. srpna t. r.)

Nehubí je ani tak zákonitá opatření, jako spíše
je bubí sami naší obchodníci. Hubí je nedostatkem
upecké inteligence, ráznoati, poctivosti, přesnosti a

zejméne nedostatečnou péčí o způsobilý dorost. Dalo
by se jim ještě více nedostatků vyčísti, ale vše to
jest jen drásáním naších vlastních ran a proto pouze
to nejnápadnější a nejsmutnější.

I. Nedostatek inteligence našichobchod
níků jeví se v první řadě v tom, že většína chytá ne
laciného prostředku, hesla svůj k avómu, co hlavního
útočiště a místo dobrého zboží prodává obecenstva
různé surogáty vedle nechatných odvarů politiky a
působí svým vlivem k tomu, že i mnohá korporace,
které jiných a jiných úkolů by si hleděti měly, pro
půjčují se jim ka dělání plané propagandy.— Uršem

že politické hubaření,vedle jich mimořádnýchstaroatí, oleupí našeho obchodníka o drahocenný čas,
který by jinak ka zdokonalení svých vědomostí od
borných a svého závodu vynaložiti mohl a není pak
diva, že domnělý soupeř, třeba „nenačinec“ svou ne
přízní hesel politických, solidní obsluhou a dobrým
zbožím se vyšine a našeho „vlastního obchodníka“
dvakráte přeskočí. Máme kolem sebe tak mnoho pří
kladů a prosím jen, aby čtenář posoudil, kolik nám
nepřátelských obchodníků jeme maseli viděti zmocí
se našími koupěmi, našimi penězi, resp. penězi, které
jsme my jim dali vydělati. Je to jem dobrým vy
svědčením obchodnictva židovakého, že mnoho se jich
zmoblo právě po ten čas, kdy lid nejvíce proti nim
byl Stván a kdy mnoho přesvědčených obchodníků
domácích ostrouhalo vzdor příznivé době na dobro
kolečka.

Vytáčka, která se s takon zálibou udává, že
naše obecenstvo nemá pochopení pro hospodářskou
očista, jest plenou. Jen dávej dobré zboží a měj se
k lidem! Za slušnou cenu jistě každý rád bude ku
povat u tebe právě tak jako n jiného! Z lásky se
z pravidla nic dráže neplatí a naše obecenstvo má
dosti zdravého úsndku, aby dovedlo si zboží koneu
mované oceniti. O tom by mnoho hovořiti mohly
zejména hospodyňky naše, jimž by jen ka cti bylo,
kdyby svými zkašenostmi pány obchodníky poněkad
poačily.

Známkou nevyspělosti jest též ta okolnost, že
naši obchodníci nemají dosti střízlivosti a neumí po
čítati. Když se mu dobře vede, resp. jen začne vésti,
již nalézá deset způsobů nového vydání, aby tak ro
stoucí výtěšok byl paralysován. Tím se stává přiro
zeně, že nemá pořád vlastně ničeho, že není mu možná
přešinouti ae přes těžký počátek, Také v tomto směra
máme mnoho příkladů na Ssnadě, abychom mohli z
vlastního přesvědčaníseznati, jak se leckde vede marný
luxus rodinný a společenský rozhazováním peněz a
utrácením času. .

II. Obchodnická ráznosť jest pouhýmdo
datkem ku kapitole předešlé. Naši obchodníci nedove
dou vytrvati v boji s nepříznivými okolnostmi. Při
prvním nezdara ztrácejí choť a sílu, odhazují zbraň. —
Řídký jest u nás přípal, aby obchodníknáš úmornou

prací vlastní znovu se vyšinal, což n obchodníků židov
ských jest skorem pravidlem. — Obchodujeť každý
z nich se střídavým štěstím v peří, obilí, zvěřině, lího
vinách, látkách, dobytkem, potravinami, právě tak jako
si zabankéří anebo najme panství atd. až konečně přec
najde něčeho, co mu jde k duhu. — Vědyť ani úhoř
ee rázem přes jez nedostane. — Nedostatek ráznosti
jeví se i v nezpůsobilosti k aebeozanování. — Jak
v předešlé kapitole řečeno, z našeho stýskala stává
se rázem přílišný výskal. — Přísloví: groš drž, aby ti
zlatý neutekl, není dosti populárním. — U našeho ob
chodníka netřeba se berní aprávě obávati, že bude
něco ztajeno. — Podle vystupování lze ihned sitnaci
jeho přehlédnouti. — Jame snad rození antikapitalisté,
bohažel však, jak se zdá, bez vědomí o hospodářeké
doktriny.

IŮ. Řádnosť. Dodávati dobré zboží s vypočí.
taným, nepřemrštěným ziskem, 8 vporou ve větším,
trvalém a pravidejném odbyta. — Dbáti nejen na
kvantitativné, alei kvalitativné uspokojení konsumu
jícího obecenstva. —

IV. Poctivosť jest vzácná ctnost, praví pří
uloví, leč bohužel, že právě našemu obchodnictvu často
až příliš vzácnou bylinkou. Kdož by neznal ty mnohé
a mnohé úskoky a šalby, jimž se říká nhlazeným
názvem „kapecké finesay“ a jež nejsou ničím jiným
než šizením obecenstva. Horší zboží pode jménem
„prima“, — rozličaý šmejd pod známkou „velejemnosti“
atd. — O mírách a váhách tu a tam i aoudní afň le
dacos povídá. — Nu a pokud potravin, nápujů atd.
ne týče, ta třeba jea míti na mysli, že ne nadarmo
ujímá 80 ochrany obecenstva zákon. — Jak bohatá
jest kriminalistika na výkvěty úpadků, insolvenci atd.
Zdá se, že obralo si mnoho obchodníků našich za úkol,
když nepodaří se mu nabyti majetku „poctivoa prací“,
že bývá vždy ještě po dlouholeté solidní působnosti
v reservě nějaký ten úpadečak a pak „chápe se a těž
kým srdcem péra“, aby avé věřitele za řadu let pře
svědčené poctivostí necbal zaplatiti účet svého ne
kalého hospodaření notou o redukcí svých závazků
na nepatrné procento. —

V. Přesnost, Když ae v něco uvážeš, snaž se
také o to, abys tomu vyhověl, poněvadž u obchodníka
jest první podmínkou správnost v závazcích. Jak tomu
však rozumí naši obchodníci? Objednané zboží do
dávají v jiné barvě, v jiné jakosti, v jiné úpravě,
v jiném množství, v jiné než podmíněné době atd.
a vnucují se vám svými odbornými názory, že to neb
ono jest lepší atd. — V tomto ohleda jsou opravdu
naši páni přísloveční a obecenstvo dosnd až příliš
trpělivé.

U nás se nepřispůsobuje obchodník klientům,
nýbrž hledí je přiměti, aby oni řídili se dle jeho zá
sob. Že ani brabost ta a tam není vzácností, jest

známo. Zkuste, přebírejte se chvíli věcmi, ješ vám
byly předloženy a o nichž obchodník napřed ví, že
mezi nimi není to, čeho hledáte — a odejdete ničeho
nekoupivše. Ledacos mezi dveřmi doslechnete, třeba
jen jako poznámka pana chefa ku personálu. — Často
se stává, še kupujete věc, která so vám nehodí, jen
abyste se nevydali nepříjemnostem. Arciže se podob
nému krámu pak vyhýbáte. —- Pokad pak placení
vlastních závazků eo týče, nejsou naší obchodníci

rovněž dosti Figoroaní, Nezaplatí dnes, zaplatí zítra,Málo jest těch, kteřípro pověst přesného placení mají
amyel. Žaloby směneční a fakturní jsou na denním po
řádku. — Když musí, platí i se značnými výlohami to,
co včera z nepořádnosti a nedbalosti propadnouti dali.

VI. Péče o dorost obchodní byla n nás
velmi zanedbávána těmi, kteří by měli nejvíce zájmu
v tomto obledn míti a kteří dnes stále ještě nemají
pro to pochopení, že třeba, aby jisté vlastnosti a způso
bilosti přeštěpovaly se z jedné generace na nové poko
lení tak, aby nemasilkaždý od prvopočátku, od základů

počinati, — Výchova dorostu mají na starosti vesměsrahy nejmóně povolané a více móně jen theoreticky
obchodem se intereenjící. — Tatík má dra syoky,
atd. oba dá na vyšší obchodní učiliště, aby, až od
budou odborná stadia, pohedli obchodem otce — ano
prý je to nezajímá — a šli jeden jako druhý prakti
círovat do záložen atd., kde ovšem mohou opisovat
akta v černých kabátech a v krámě by se mobli umáz
nouti. — Pošetilosti dětí nelze se divít, ale podiví
se člověk, jak naši otcové svým dětem praktické po
volání vštěpují. — A zase je o oěkolik více proletářů,
kteří poukazojí na to, že při svém studiu atd. nemají
se ani tak, jak lecjakýs cibalář. — Kdyby takový
studoraný synáček byl přidržován k praktickému ob
chodu doma, měli bychom hnedle čilé a poměrům
rostlé obchodníky, kteří by nevolali vždy pomoc s hůry
ku svá netečnosti, ala dovedli by se « úspěchem při

činit a pak by se jim zajisté i s hůry požehnání dostalo.

Zprávy hospodářské.
© pojlšťování hovězího dobytka.

Podává Vácil. Vojnar, farář ve Slavoňově.

(Pokračování.)

VI. Vysekání masa.
15. Poražený kus ae zváží a nepodaří-li se vý

hodně jej prodati v celku, rozpočítá ae maso mezi
členy poměrně k výši jejich pojistky. (Pozn.: U nás
k. př. přijde do 60 zl. %, K, do 90 zl. 1 K, do 120
zl, 1*/ K, do 160 zl. t'/4 K, do 200 zl. 19/, K, do 260
el. 2 K, do 300 zl. 2, K atd. na každých 50 zl. o
'/„ K více; takto vysekáme 175 K masa. Dle toho,
je-li masa více neb méně, přidá neb umíní se každé
ma 0 4, K.

16. Vhodné části vnitřnosti přidají se co pří
vážek a na prosokání může ge 4—50/ odraziti.

17. Členům, kteří bned z předu prohlásí, že maso
odebírati nemíní, nechají se jich díly v celku a ne
zpeněží li si je sumi, zpeněží je výbor za cenu, již
možno bude docíliti, oč se však utrží méně, než zač
se členům maso počítá, musí doplatiti.

18. Členům maso odebírajícím pošle se po poslu
(a nás v šátcích, k tomu zvlášť pořízených), který
ihned vybere náležitý obnos.

VL. Náhrada.
19. Náhrada za porážený kus wedévá dle těchto

pravidel: Z náhrady jest vyloučen dobytek požárem
zničený (poněvadž možno proti tomuto páduu jiných
společností jej pojistiti), dobytek padlý neb poražený
následkem nemoci, za niž náhrada dává stát, Ojedi
nělý případ nakažlivá nemoci není z pojistky vylončen,
při hromadném pádu dobytka, neb je-li nákaza úředně
vyhlášena, svolá se valná hromada k rozhodnutí,
chtějí-li členové náhrada platiti aneb má-li činnost
spolková na ten čas býti zastavena.

20. Musí-li se kus poraziti vinou hospodáře
(ku př. pro kruté zacházení, zaviněnou neopatrnosti,
zanedbáním léčení, tajením nemoci) dostane pouze to
lik, co se za kua utrží, a musí-li se kus zakopati, ne
dostane ničeho. Při nadmntím padlém kusu následkom
neopatrného krmení aeb pasení dává spolek náhrada
jen do polovice pojištěné ceny.

21. Nenastoupí-li uěkterá z okolností svrchu
jmenovaných, vyplatí ae odhadnutá cena tehdy, mu
sel-li se kus poraziti po delší nemoci od výboru
k léčení doporučené.

Netrvala li nemoc delší dobu, dává spolek ná
hradu dle váhy masné a síce tak, že se 1 kg. počítá
o 30 kr. levněji než zač řezník prodává, Kůže a drob
zůstane spolku k dobrému.

22. Byl-li kus etelný od 6 — 7 měsíce, přidá
se k cená masa 5, odhadnuté ceny, od 7 — 9 mě
síce 109/,, padne-li dobytče i a teletem 169/,, po vyte
lení 1 měsíc 109, od 1 — 3 měsíců 689.

Nedotrží=li se za maso obnos, který hospodáři
dle těchto ustanovení náleží, doplstí 80 z hotovosti.
Masí-li se kus celý zakopati, vypíše se přirážka
k ubražení ztráty. Náklad se zakopáním a desinfekcí
atd. spojený nese téš spolek.

Ostatně se při stanovení ceny masa členům vy
sekaného může vzíti za měřítko, aby.stržen byl obnos,
který hospodáři ae vyplatiti má,

IN. Řízení epolku.
23, Spolek řídí výbor a valná hromada.
Výbor rolí se z každé obce, kde hospodáři ku

spolku se přiblásí; kde z obce ku pojištění bude při
hlášeno více než 8u kusů dobytka, volí ee do výboru
dra; na každého výbors přijde též jeden náhradník.

Těmto členům výboru hlásí každý hospodář, co
blásiti jest povinnen, tito poznamenají to ve svém
soupise a zašlou o tom ihned zpráva předsedovineb
jednateli. Výbor koná všechny své funkce úplně bez



platně. Předseda a jednatel volí se s výbora prostou
většinou hlasů.

24. Předseda, který jest saroveň pokladníkem,
zastupuje apolek na venek, orolárá a řídí schůze
výboru s valných hromad, o jmění spolkovém, které

dle usnešení výbor se na úroky ukládá, vede účt:
s přou i vydání dává si schvalovati ve sohůzívýborových.

2 Jednatel rede protokol o schůzích výboro
vých a valné hromady, pro předsedu sestaví knihu
spolkovou a rozvrhuje na členy dle usnesení výboru
peněšité příspěvky a díly mana,

Výbor echází se na svolání předsedy k občas
ným poradám a k rozhodnutí o stížnostech neb přání

enů a rozhoduje nadpoloviční většinou.
26. Valná hromada řádná t. r. masf se konati

nejdéle do konce období, pro něž tato úmluva má
Jatnost, aby po norám roce nová činnost spolková

ihned zapošíti mohla. V ní přečte sa jednatoleká
zpráva, vypisující činnost celého roku, předloží se ku
ochválení účty a děje se nenešení, dle kterého řádu
nová činnost spolková pro rok budoucí vósti 8e má.

Mimořádná valná hromada se svolá, kdykoliv

výbor za potřebné to azná, neb kdyšsapoů 1 pětinačlenů o to požádá. .
V řádné i mimořádné valné hromadě roshoduje

většina blasů přítomných členů, pří čemž majitelé do
bytka do 500 koran mají jeden hlas a na každých
dalších 600 koran hlas více,
X. Ustanovení o dalším trvání spolku.

27. Přiblásí-li se ke konci r. 1900 k novému
pojištění aspoň 50 hospodářů, zůstává spolek v další
činnostia členové vystovplí nemají nároků na vrácení
zópisného; pouze tehdy, kdyby těchto 50 hospodářů
se nepřiblásilo, epolek se rozejde a vybývající kapitál
rozdělí as členům bývalým poměrně dle od nich za
placeného zápisného.

XI. Ustanovení povšechná.
28, Kdo ku apolku přistoupí, zavazuje se tím,

de stenovami těmito, jichž známost opatřiti si má.
(Poznámka: My jeme je hektografovené rozdali čle
nům) říditi se bude a že žádnou při ze spolkové čin
nosti vyplývající nepovede. Proti tomu též i spolek
své požadavky soudní cestou vymáhati nebude, avšak
každý, kdo by po napomenutí výborů do 3 dnů
svému závazku nedostál, považuje se za vystouplého.

30. Prokáže-li se o některém členu, ža by spolek
poškoditi chtěl buď hmotně neb podezříváním a po
mluvou, můše býti vyloučen. (Pokračování).

Uschovávání a zavořování hub. Nej
lépe hodí se k uschování na zimu hříbky, žam
piony a kuřátku. Houby za tou příčinou kou
pené masí býti tvrdé. Vyperouse čistě ve stu
dené vodě a dají se na stinné místo oschnonti.
Za 2 hodiny posypou se kuchyňskou solí (na
dva litry hub pravidelně 8 lžic soli) a uloží
se při tom do nového hliněného hrace. Hrnec

krytý pokličkou může státi přes noc ve spi
frně. Do rána vytáhla sůl z hub vlhkost a

naplnila hrnek lepkavou tekutinou. V této slané
tekutině se houby na drobounko nakrajené
ovaří a uloží se pak k ochlazení do malých
nádob, polijí se šťávou až po okraj, a pak
uzavrou 86 pergamenem jako jiné nakládané
ovoce. Dobře jest ukládati je jen v malé ná
dobky, poněvadž otevřeny jednou k potřebě
zbylé honby v téže nádobě se lehce kazí. Houby
tak naložené a šťáva z nich užívají se k nej
jemnějším jídlům.

Známka pravosti meda. Smícháme-li
med a trojnásobným množstvím lihu neb ko
řalky, a nezůstane-li po zamíchání slizká usa
zenina na dně sklenice, jest med pravým. Zů
stane-li však smíšenina, můžeme s jistotou
souditi, že med jest smíchán ge syrobem, roz
ředěným cukrem neb podobnými nábraškami.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 24. erpna 1901. 1 hl.

plenios K 1300 —1 980, šíta K 10 80—11-10, ječmene
K 9-80—9 00, ovsa K 5 00—6-40, prosa K 10*00—1040,
vikve K 10.00—10-40, hrachu K 17:00—2000, jáhe) K
18:00, krapK 16-00—34-00,bramborá K £40—280,
jetelového semínka červeného K80'00—9800, jetelo
vého semínka (inkernát) K 00:00—0000, máku K 84:00,
olejky K 17*80—18*50,Iněného semene K 21:00—00'00,
100 kg. šitnýoh otrab K 11-00, pšenič, otrab K 100,
1 kg. másla K 2-40—2-60, 1 kg. sádla vepřového K
1*44—1'76, tvarobu k 0-82—0-86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0:30—1-40, jedna kopa cibule K
5-0G—b.60 jedna kopa drobné zeleniny K0.60— 0*80,

Literatura.

Zábavy večerní. Rodigoje Em. Žák. Roč.XXIII.Č. 3. Milena S. Pokupské: Okovy. Povídka a chor
vatského, přeložil Al. Koudelka. Zajímavý, úchvatný
jest to obraz s ntrpení jižních „Slovanů“, kteří pod

tareckým úpěli, jsouce vydáni v dano úplné
ibovůli divých manitelů. Majetek, čest i život,

vše mnohdy stratili a všechny tyto rány musili
anésti od vyznavačů půlměsíce. V tomto utrpení
ojařmených Srbů byla jim jedinou útěchou a posl
lou víra Kristova. Věe vylíčeno s nálešitoau barvi
tostí, = mnohé scény dýše pravdivost s úchvatnou si
lou. Doporučujeme vřele „zábavy večerní“, které nám
jiš tolik dobrého čtení poskytly. Jeť dílo právě vy
dané dílem 121. Cena jeho jest 1 Kor. 80 hal.

Ottova laciné knihovna národní. Roč.XXIV,
©. 89. a 34. po 20 h. Nová země. Napsal Ivan Vasov,
Nákladem J. Otty, Karlovo nám.

Bladíčky. Román. Boš. 12. s 18. po 25h.

Dp J. Klecanda. Nakladatel Jos. R. Vilímek
v Prase,Spálená ul. p ga.Lidské včely. Román od Sofie Podlipaké.
0. sa 30 h. Nákiždem české grafické společností
„Unie“ v Praze,

Obzor. Roč. XKIV. čís. 16. a 17. Redakci Vla
dimíra Šťastného v Brně. Vřele doporučujeme.

Dějiny uměmí národa českého. Napsal Ferd.
J. Lehner. Šaš.6. za 70 h. Nakladatel: Česká graf.
společnost „Unie“ v Praze. Pro vzdělaného ne
postradatelné.

Právě vyšlo 7. číslo roč. IX. „Českých listů
hospodářských“ vydávaných Ústřední společnosti
hospodářskou,redigovaných Drem. Fr. Sitenským,

mským inspektorem hospodářského vyučování vkrál.

k. Číslo toto vykasoje následující zajímavý obsah:
Zemský inspektor houpodáských škol dr Fr. Šitenský:Polní hospodářetví v království Českém v letech 1648
— 1808, (Pokrač,) — Řiditel zemské hospodářské ata
nice výzkumné v Brně J. J. Vaňba: II. Vegetačnípo
kusy o vlivu různého mechanického složení téše půdy
na ječmen. — Advokát JUDr. K. V. Adámek: Panství
Rychmborského Čalcnlns rovisionis z r. 1054. (Dokon.)
— Profesor kr.“č. akademie Bohdan Erben e asistent
Vojtěch Netík: Zprávy z hospodářeko-botanické vý
zkumné stanice v Táboře za rok 1900: Srovnavací
pokos se uortami krmné řepy. — Stručné zprávy 0
výskamech a zkudenostech novějších z oboru země
děletví, blavně z oboru polního hospodářství. — Lite
ratara. — Zpráva 0zasedání řiditelutva Ustřední epo
lečnosti hospodářské pro království České.— Hospo
dářské školy, kursy a kočovné v,nčování. — Výstavy,
sjezdy a trhy. — Směs. — Osobní,

Theoreticko-praktická rukověf

(horálu římského
aaP bohosloveckéa učitelské ústavy,pro kněží, ředitelekůru, varhanfky a přátele círk. spěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. apěva na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Sobváleno c. k. ministeriem kulta a vyučování vý
nosem zo dne 20. října 1890 č. 25.748 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelských.

Stran 250 velké 8,. —Cena výtisku brožo
vaného S K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

8 K60 h, pošlon ©20 kvíce.

Praktická část přináší přesné nápěry zpěvů, £ mi
sálu a rituálu, gradnálu, pontifikálu, vesperálu s
kantorina marněv jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gemer. kanonické
visitaci, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou litanií

k nejsv. Srdoi Páně a j.
Četné pochvalné kritiky z péraedboralků: řed, Neš

very, Zelinky, Jirás , Albans 0. p. B. a j.

Kniha má schválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,
budějovického, olomouckého.

Vzhledemk množstvínotovésasby,staréhonotopieujecenavelmí
Bisk. knihtiskárna.

Příležitostné dary.

Václav Šolo,
zlatník a stříbrník, přísežnýsoudní

znalec a odhadcev Eradoi Králové
sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojněBápoboníeklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravo
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolny
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlovéhodiny a budíky růsnýbí
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny lovnějš

neš všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovují, též

veškeré správky hodinek ae vyřisojí,
NI“ Vše za fevné ceny."Ji

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

Wlustracim

pap“ Učně SBE
přijme do železářského obchodu

Jan Uher v Hradci Králové.

Dekorační malít a pozlacovač

JAN BARTA,
vRychnověn.Kz.

Sinré náměstí čís. TB.
je se P. T. duchovenstvo a

Šoporačaj tronátním úřadům Pe

malby chrámů a po
p zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.
Malby podobizen v barvách 1 kresle
ných, dlezaslaných malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Osmy co najmárnější.

Plán na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

NARNRNNNNRNNENNN

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a n pražského mostu proti
hotelu Merkur.

UF Cenniky na požádání franko. <GE)

-OOOOOGOOOOOGOGOOGOOGOGOO:

Nejtarší výroba jemných

LomniokýcŮ SDCAKŮ,
desertek Karlovarských,

oplatek a mandlových věnečků
T jakosti nedostižné a v iepžích kruzích ohlídené.

1 kg. velejemných sucharů . . zl. 120
1 kg. mandlových encharů „zL —%
1 kg. dobrých obyč. sucharů . zl. —60
1 kg. mandlových věnečků . 8). 120
1 kg. obyčejných věnečků ©. „ 21. —70
10 kosů trubiček máslových . zl. —60

x x
% ** x
x xx
xx
x *x x
x

: xs x
x xx x

10 kusů karlovarských oplatek zl. —50
50kusůvaflevelké. „21m
50 desertek plněných „zk 1—

M. Pekárek,
výroba sucharů a oplatkářetví v Lomnici n. P.

"ODOOOOOOOOOOGOOOGOOGOGO:

„KRESTAN
posvěcený.

DestavilAbbé A. Henry, čestný kanovník a řed.
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle II. vydání
přeložil Wejt. ICawneš, farář v Chřenovicích. Ná

kladem biskupské konsistoře,
Siran či4 — 8“ —

Recensi pochvalnou této výtečnéadorační knih

viz vČervencovémeešitu nžádoe dachovního“ r. toč.sopis: SS. stia (roč. 1. 1896) čía.
to. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek

skvélý. t: Jeme vděčni ctěné blsk. knihtisk/rně
v Hradci Králové, že nám koibu tuto zaslale. Po
arovnání s Walsorem máme knibu tuto za lepší a

příhodníjh pro členy věčného Hamdné nežli onu,nněvadě podává nejen haj modliteb, ale i my
k rosý , čehož se ve Walseru nedostává.

Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění, Kdo zjedná pro své ny věčného klanční
tento spis, nepotřebuje dlouho ni nového

Kniha obsahem dělí se na 3 díly: Díl 1. hodí
sa zvláště pro lid, chovaje pěkná, jasná a dojemná

poučení o N. S. O., o mši svaté, o sv. přijímání,
j krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se

kněžetvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
u kázáním. -. Díl 1il. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S Olt.,
k ov. přijímání, ke měl svaté; z té příčiny kniha
došlaI v našich ženských klášteříchhojného rozš ření.

Blekupská knihtiskárna.
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Zpívá se známou notou.

Kdo z nás nepamatoje se na maloměst.
ský „jarmark“, jak bývával sa dětetví našeho!
Nezbytným, nyní již mizícím zjevem byl
písničkář. Jako bych jednoho takového před
sebou viděl. Dříve než začal, rozdělil úlohy
vážným napomenntím: „Mámo, zpívej diškant,
ale ber to „vejš“, Francku, ty máš „alt“ —
a jé budo bassovat.“ A už to Šlo, až uši zale
haly, a poslocbačům oči vlhly, když začali
o nevěrném rytíři Fridajínovi, jak opastil svou

Je milenku, která se mu však v den svatbcho mrtvá zjevila, takše taky ihned umřel.
Byla to písnička! Nevím už, kolik veršů měla,
ale že byla. dlouhá, to soudím z toho, že
pleničkář mezi zpěvem chruaptící svou ženu
uěkolikráte napomenonti masil: „Stará vejš !“
Ánebo zase: „Francku, křič víc!“ Pozpěvu pak
se nabízela ku koupi s nápisem: „RytířFridolín

ate »olmína“ 8 dodatkem: „Jpimá še známaunolau“.

Tohle vše mi tak napadlo, když jsem se
dočetl, že bude na Moravě proti sjezdu kato
lků selinántábor lidu. Vsadil bych ge o sto
tisic zlatých nebo o dvě atě tisio koran, že

to njn tou známou notou. A skatečněl Věhlasný pan poslanec Pokorný, spustil tam dle
„Politik“ známou notou o klerikální tmě, o
podmanění českého lidu pode jho klerikalismu.
Až posndtěm pánům ta stará Morava je
snad mnoho křesťanská a proto muselo se oproti
sjezdu katolíků udělati jí v Prostějově vážné
napomenutí: „Ber to vejší“ A mladému poko
lení muselo 6e říci: „Franeku, křič víc!* My—
vůdcové lidu — bodeme baasovat. A skutečně,
Francek se držel dobře. Křičel, jak se říká,
freneticky „sláva“ a „výborně“. A kdo pak
dojmem plakal? Nevím, ale dle „Politik“ byl
tam, ale nemluvil, tedy jen jako posluchač,
Dr. Stránský a Skála poslanci. Zpívá se zná
mou notou! Tma a jho klerikalismu! K tomu
se přidá trochu farisejství, že páni proti ná
boženství nejsou, ale že bojují jen proti těm,
kteří předstírajíce náboženství, dělají politiku.

V starém zákoně již považovali staron
písničku za nevhodnou pro veliký svátek a
proto vyzývávali: „Zpívejte Hospodinu píseň
novou“. A tak bychom my pro tak veliký den,
jakým byl den protikatolického tábora v Pro
stějově, byli čekali oprivda něco nového.
Takhle o. p. že mladočeši přispěli k snížení
daní, že překonali vliv vydíračů lidu mo
ravského na obilních trzích a v obchodu
zvlášť, a že i v národním ohledu něco „veli
kého“ již vymohli, k. p. že vojáci budou moci
říkati „zde“. Ale „tma a jho“ to je už ná
ramně stará A otřepaná písnička. Takových
písničkářů opravdu jarmarečních jsme slyšeli
V Čechách loni na táborech zajisté několik.
Pan Klofáč by mohl o tom povídati více,
ňežli my. A „Francko, křič vfc“! Ach! Toho

bylo až nazby) Pod Košumberkem n. p.kdyžse udělil Štulec katolické církvi, řval helvet
ský Francek zajisté dosti.
„: „Aproto se nám zdá, že právě katolické

sjezdy začínají zpívati národu píseň novou,
aspoň v jistém smyslu. Je to jako vcírkevním
roce. Kolik set let je stará n. p. píseň vá
noční: „Narodil se Kristus Pán“, a každého
roku je nová. Kolik set let zpívá katolický
Čech: „Vetalť jest této chvíle ctný Vykupitel“,
a každého roku jako nová píseň hýbá srdcem.
Všedním zaměstnáním po více měsíců zvlašní
lehce mysl i člověka věřícího; život s těmi
starostmi a lákadly uspává dněi, takže příliš
lpí na věcech nižších, hmotných, ař i zá
bubných. Jest to tudíž velice prospěšný a
křesťanstva s hůry větípený obyčej, že vědy
po několika měsících o svátcích zvláštním
způsobem působí na duši člověka, še se od
stupuje od toho, co je sevšednělé, a že novou
akoby plsní povanáší se mysl od země, roze
řívá se srdce pro věci božské a nakloňuje

se vůle k tomu, co dobré a opravdu prospěšné
Jest. Či nezahořela srdce naše v nás, když
zavzněla o půlnoci vánoční vždy zase nová

píseň „Narodil se Kristus Pán“? Či nesvědčí o
dojmu hinbokém to hluboké ticho o „vzkří
šení“, když lid očekává s úst kněze evého:
„Vatalťjest této chvíle“? Jen epustlík, anebo
lhostejník, nebo nevěrec s vyprahlou duší
nerozumí této „nové písni svátků našich“ a
jest s to zůstati v odpora proti Bohu, Krista
a víře a sháněti i v takové dny věci nejnižší
a snad i křičeti a řváti v hospodě proti ná
boženství.

Podobně děje se v životě národů vůbec
i v životě národa našeho. Po dobách horli
vosti přišly doby vlažnosti a lhostejnosti ná
boženské. Století devatenácté bylo jakoby ně
jakým dlouhým všedním dneru, za kterého se
lidé oddávají skoro jen věcem nižším, hmotným.
Byla to doba úpadku náboženského a spolu
s ním j doba úpadku mravnosti a všebo vyšší
ho snažení. Mamon, rozkoš, zábava, sláva,
pýcha, sobectví dusí všecek vyšší život v du
ších přemnohých. Náboženství, to nebeské
světlo, ta božeká síla ducha lidského, jest
úhašena, udušena. A jak sami liberálová často
již uznávají, i pravá čistá veselost mizí z duší,
takže život sám moohýmjiž jejen břemenem.

Nějaké velkolepé vánoce anebo velkonoce
potřebuje lidstvo, potřebuje národ náš. Zpí
vejte Hospodinu píseň novou! Zapějte srdci
ubohého národa přeradostnou nějakon novon
píseň vánoční, zapějte duši jeho nový hymnus
(vznešený chválozpěv) velkonočníI

A to jest právě to, oč se starají ti děsní
vám klerikálové čili opravdu věřícíkatolíci, neboť
těm právě klerikálů přezdíváte. To jest to, k
čemu se pořádají sjezdy katolické. Po širých
krajích vlasti drahé má ge v té sovšednělosti,
otrlostia neospokojenosti ozvati myslí, srdcem,
vůlí hýbající píseň aová. Píseň: Kristus narodil
se nám, Kristus narodil se proto, by iv vhle
du časném, aby i v tomto životě nám lépe
bylo. Do umořené liberalismem a jeho poží
vavostí a vášněmi nenspokojené duše národa
má se sjezdy katolickými velkolepou písní
novou: „Vstalt jestl“ vlíti vový život, nová síla
a 8 ní lepší naděje a útěcha, Ovšem, kdyby
všechen národ, jakoto bývá o svátcích v pře
biněném kostele dobré ještě osady, velkolepý
ymnus tento zapěl, zmizely by z jeviště ve

ličiny — Stránský, Pokorný atd., ale přestala
by taky naše vlasť býti „jarmarkem“, o kte
rém 8e mu do uší vřeští stará odrhovačka li
berálního křiku o tmě a porobě klerikalismu,

Dosud ovšem stojí okolo takovýchto
písničkářů zástup lidu. Ale je to právě jako
0 jarmarce. Jen ten jinak dobrý a proto brzo

dojatý lid alzí, když se mu zpívá o tom Pridolínovi, ale vzdělaný cítí, jak triviální
(sprostá) je plsnička podobného druhu, a ta
diskantistka a ten Francek a ten starý, co
bassuje, vylozují mu úsměv, a stojí o to, aby
se něco lepšího tomu lidu poskytlo, či aby

vzdělanost a s ní i krásochoť lidu se zvýšila.
-- A tak. musí ti pánové z těch protikato

lických táborů odpostiti, že právě my katolíci
o to stojíme, aby se něco lepšího, než ty staré
liberalistické písničky, lidu poskytlo. Musí
odpustiti, že právě těmi sjezdy chceme zvý

ná i třebas politickou vzdělanost a krásochuťidu.
Nazývejte si to jak chceta tmou, zpá

tečnictvím atd. Ale jako uprostřed tmy
dnů prosincových vánoce pojednou nové
mravní vzpružení přinášejí, at ge i každého
roka vrací, tak uprostřed té tmy nábo
ženské nevědomosti věku našeho jen návrat
k tomu, čím se zrodila naše sláva a velikost,
jen návrat ku Krietu přinese vzpružení národu
našemu. A. jako po trudu času postníhoa žala
velikého pátku velkonoční „Vstalť jest“ přináší
— af se velkonoc každého roku vrací, oživení,
pookřání, u mnohých polepšení, tak jen návrat
ku křesťanství s tou jeho vírou v nesmrtelnost
a odplatu po životě tomto přinese polepšení
poměrů veřejných a oživení národn našemu.

Doufáme, že se lid přece jednou nasytí
vašich písniček s tou známou notou, že se mu
otevrou oči, jsk nečestno pro něj býti stále

Kmsertyse počítají levně.
Obnova vychásí v pdíek v poledne. | Bočmk VIL

tím Franckem, který má křičeti ve prospěch
písničkářů jarmarečních. A jen,jestliže se tato
naděje vyplní, dojde slávy své bývalé národ náš.

XOŘKE
Dopis z Prahy.

V Praze, dno 28. srpna.

(Misto pro budovu semské galerie umění. —
Úmrtí ministra Kaisla a Praha. — Pralské
obecní sálešitosti. — K novému zákonu o přímých
volbách venkovských obcí do sněmu království

Českého.)

Jednou z nových pražských otázek se
stává hledání místa pro budova „zemské ga
lerie umění“, na jejiž zřízení letos císař pán
částku 2,000,000 kor. věnoval. Mluví se, že
by mohla státi zde či onde, avšak za nejpří
hodnější a nejšťastněji volené místo pro ni
lze pokládati prostoru na Josefském náměstí
vedle Prašné brány, kde nyní prázdná, bývalá
kadetní škola stojí.

Stavební tato místa jsou majetkem
„Zivnostenské banky“ a jsou epůsobilá sl. její
správné radě pokaziti spánek maché noci.
Spekulace, již „Živnostenská banka“ s kadetní
školou podnikla, neni spekulací, jak jsme své
doby na těchto místech jižšíře napsali, snadnou.
Jest otázka, jak se postaví pražská obec vo
příčině parcelace tohoto objektu, když dodnes
povolení její a upravení nových uličních čar
„Živnostenská banka“ v kapse nemá. Drahou
otázkou je, jak se postaví veřejné mínění
k úpravě okolí Prašné brány, jež musí býti
při nastávajícím novém zastavení co nejsvě
domitěji a nejvkusněji luštěno a provedeno,
aby Praha nebyla zde na „největší ráně“ na
celá století zohyzděna. Třetí otázkou jest,
najde-li se dostatek činitelů, aby potom ná
klady 8 novou úpravou Josefského náměstí
spojené tak bradili, aby z toho podnikatelům
škoda nevznikla.

Proto se zdá býti v této spletité zále
žitosti jako příslovečným štěstím „Živnostenské
banky“, že se začíná rozvlňovati mínění a
přání, aby stála výše zmíněná galerie na po
zemcích po bývalé kadetní škole, čímž Praha
může na své kráse, když bude budova pro
galerii tu se zřetelem k sousední Prašné bráně
stylisována, velice mnoho získati. Nechceme
se dále o podrobnostech tohoto přátela
příznivců stále nabývajícího projektu šířiti.
Všechny mlaví pro místo ono a to tím více,
že napotom jednou také ua prostorách, na
nichž bývalý hiberaský klášter, nynější zemské
finanční řiditelství stojí, může stavitelský
vkus provésti Prašné bráně a jejímu okolí
slohem odpovídající budovy, tak že Praha a
její ladnost mohou na tomto místě, jež leží
na hlavní její životní linii, velice mnoho

krásna získati. Spoleháme, že myšlénkapostaviti mocnářem založenou galerii umění
vedle Prašné brány na pozemcích pobývalé
kadetní škole během doby svého uskutečnění
dojde.

Úmrtí bývalého ministra dra. Kaizla bude
míti také značné důsledky ve pražských zá
ležitostecb. Zesnulý vlastenec ten bonosil se
v řadě krásných svých vlastností také tou
span'lomyelností, že byl vůči svým přátelům
a ctitelům za dnešní doby vzácně vděčným a
každé prokázané mu slažby pamětlivým. Toto
ušlechtilé osobní smýšlení Kaizlovo vysvětlu
je sem tam nepochopitelné otázky, proč ten
či onen člověk najednou do popředí se dostel
a proč byl najednou vysoce vyznamenán. Dr.
Kaizl byl mužem bez osobní závisti a dovedl
býti vzácně pozorným přítelem, který neza
nedbal žádné příležitosti, aby pří ní na ty, o
jejichž dobrém mínění o sobě byl přesvědčen,
nepamatoval.



Toho evším v dějplnější míře užilé
ražské s har Konileně Smíchov, jejichž

byl zesnulý poslarícema dkůtečně platným a
horlivým zástupoěliň,tuk že se to na pražské
radnici děkdý už i čítilo. Kdyby byla Praha

Kaizla dvým poslancem svolt ba by zajistévšemožiié činilpro Prahu ná mlště ochotného
sloužení Karlína a Smíchovu, jejichž zájmy a

prospěchy všdycký s užitky poplstnichvapražského senekřýji Ochota zesnalého k mě
stům, jež zaástupováj, jest jenom velice uži
tečným poučenímvohěstva, aby bylo ve vý
běro svýchzástuptů opatrným.

Nyní se má za to, že pražská předměstí
v záležitosti právě zahájené akce kesvému
spojení se s Prahou ztratila nejmocnějšího a

nejvlivaplnějšího svého patrona,který ve pojent s vinobradským m. Heroldem byl
v této otázce činitelem Prahou nepřemoži
telným. Následkem Kaizlova úmrtí se v otázce
té mnoho změnilo a předměstí budou nucena
ve mnohém přijíti mátefi svó vatřío a Praha
bade míti ve mochém postavení oproti poža
davkům předměstí snadnější, když zákono
dárným zástupcem Karlína a Smíchova bude
osobnost jiná.

Jako ministr financí dr. Kaizl nebyl u
ražských podnikatelů staveb osobností oblí

moa. V době jeho správy Hěských finančníchprostředků zaveden byl pro Prabu zákon, že
při prodeji domů přes 40.000 kor. oceněných

ustanovenbyl převodnípoletí pro každoukoupi na 4 procenta, kterýmižto vysokými
poplatky do státní pokladnice byl čilý prodejní
ruch domů v Praze zastaven a stavobní spe
kulace ve mnohém směru zaražena. Dra.
Kaizlovi se to do očí vytýkalo, že za jeho mi
nisteratví rozvoji Prahy byly svázány nohy,
ale še následky toho patrny budou později,
ač se již nyní ve stavební spekulaci pražeké
jeví; ztěch utesků voiklo do veřejnosti jenom
málo a to zejmena proto, aby na nevýhody
nynějších zákupů domů nebyli kupci upo
zorněni. Opatření toto stalo se za Kaizlaza
jistě jenom jeho nedopatřením a bez uvážení,
jaké následky z toho vzniknou a proto ee
měli také súčastnění v otázce té činitelé pilněji
starati, aby k tomu nedošlo, tak že tíže jeho
padá z velké míry na bezstarostnost stavebních

odnikatelů, neboť konsiliantní ministr Kaizl,
kdyby byl na vše příslušné upozorněn a kdyby
mu byly možné následky toho pro stavební
ruch v Praze v čas předloženy, při své obrat
nosti byl by jistotně dovedl ee věcité vyhnonti.

Pražské obecní záležitosti doznávají ke
svým koncům a ke svému obratu zcela v tom
smyslu, jak jeme na těchto místech vícekráte
dle neodvratné a pravdivé skutečnosti promlu
vili. Předešlý týden svolána byla pražská
městská rada k zasedání, v němž měla býti
vyřízena řada záležitostí, na jejichž skoncování
poplatníci dychtivě čekají, ana mnohdy za ny

nijších chvatných dob na rychlém vyří
zéní tukových záležitostí epočívá ne-li do
konce existence, tedy alespoň část blahobytu

<,
FEUILLETON. ©
K jubileu Jiráskovu.

Píše J. S—a.

Vskútku si zaslouží náš Jirásek těch vavřínů,
jek mu vděčný národ svorně na skráň vkládá.
Jeho činnost záslužná neobmezuje se na jediný
óbor literární; leč v pěstění historických románů
mů nás pilný pracovník ruku nejšťastnější.

-Stanovisko historického romancierajest vjisté
příčině zodpovědnější před tváří národa nad stanovi
sko historika samého. V pragmatickém dějepise není

a pro umělecké afekty, jimiž by byl čtenářh dce, bez vlastní námahy přiváděn k názorům
dútorovým. Nestranný dějepis ponechává kritiku
přaného z velké části samému Čtenáři.
„Lež románopiscinaskytuje se vhodná příle

ftost aby látku upravil dle tendencí vlastních afenářát suggeroval názory vlastní. A historický
romén jest mezi širšími vrstvami daleko čtenější
než historické práce sebe cennější a přesnější.
Není-li tedy nutno, aby románopisec před zapo
četím díla bral vážnou poradu se svým svědomím?
Román psaný bez podkladu vážně vědeckého,
beze snaby po spravedlnosti, zavede mnohé,
zyláště psán-li s uměleckou rutinou, ale k výchově
národa nepřispěje.

A to nás blaží, | že Jirásek nepokálel
své péro strannickou — škodolibostí; s trpě
livostí a pílí nezdolnou snášel zrnka historických
pravd, aby vložil do rukou národa díla, jež by
se co nejvíce opírala o poznatky přesné historie.

v prvních dobách jeho tvoření postřehujeme
leckteré markantní střetnutí s historií českou, jak
ji nyní známe, rádi mu odpouštíme; vždyť i při
těchto příležitostech zřejma dobrá vůle autora a
žízeň jeho po pravdě. Sami historikové v oněch
letech leccos proslovili, co novější výzkumy hi
storické odvolávají.

jejich. A osátěštměstské z peachlo
býváio, jelikož se sebdl E Šdsodáníjéjinedostátečný počát městekých řadů. Pražské

kompromisní Jiste to potize serdliné sušekodstatovaly, ač ještě před nemnoha lety byl
by z tohorámus,jaký seměl| dnes strhnouti,
když v král. hl. městě v Praze ze 24 radních

pánů sešlo se jich do rady jenom 10. Z tohoto
kta je vidno, jaké vlastněpoměry ve kru

sloh obecních zástapců panu) a jak tito vý
tešníci poslání své na radnici pojímají, kdyspřipustí, aby takový škandál byl možný! Že
oposice Prabntakto o její radničních poměrech

poačaje, to je pochopitelno, ale že strana,terá je za obecní eprávu matičky Prahy
zodpovědnou, to je k nevíře. Pánové zvolí si
primatora a potom ustanovení jeho nedbají a
vydávají ho v šanc případům, jako se mu
stal předešlý týden, že ani běžné obecní zále
žitosti vyříditi nemohl, poněvadž se mu městská
rada, jeho lidé nesešli. Proč pánové ti chtějí
míti na radnici většina, kdyš takto jednají s
když takto správu obce obstarávají?

Jak jsme na těchto místech již uvedli,
nesou se tyto a podobné poměry na pražské
radnici nanojvýš těžce a ve krazích vážných
mažů budí oprávněné pohoršení. Ukazem jeho
je, že k nastávajícím doplňovacím volbám do
sboru obecních starších usnesl se neodvislý
„Novoměstský občanský klab“ kandidovati
pouze ty muže, které bude kandidovati volič
stvo samo ajiž nyní staví 66 zcela správně
v čas proti tak svaným „kandidaturém kom
promisním,“ přinichž pánové na radnici zase
dající kandidují vzájemně jeden druhého, to
jest sami sebe. Zakročení toto sluší v zájmu
obecní správy města Prahy radostně vítati a
každý žádným stranictvím nepředpojatý muž
musí mu upřímně přáti zdar, aby se na radnici
dostali lidé, kteří jsou tam voličetvem posláni.
Z tohoto úkazu lze souditi, že nadcházející

E ké doplňovací volby bodou velice živé aité. .
$ hd

Ve pražských politických kruzích, pokud
nejsou po venkově rozprchié, čile uvažuje 86
o důsledcích právěpotvrzeného nového zákona
o přímých volbách poslanců za venkovské obce
do sněmu království Českého. Následkem
sankce tohoto zákona odpadla možnost zvolení
celé řady poslanců za venkovské obce, kteří
měli dle starého volebního řádu volbu svou
zabezpečenou. Nyní četná již řada kandidátů
se nepochybně zdvoj- a ztrojnásobí, tak že
první přímé volby venkovských obcí budou
velice hlučné.Není pocbybnosti, že první vo
lební výsledek bude nanejvýš strakatý, že bude
potřeba mnoha ne-li nových, tedy alespoň

úžších voleb, ale to se dá přepom že„agrární sláva“ a nepřemožitelnost idejí pana
Alfonse Šťastného jest tímto spůsobem omézena
na nejposlednější možnost.

Nanejvýš zajímavými badon volby ve
venkovských skapinách, v nichž volí také ně
která města a městečka. Tam badou volební
výsledky překvapující. Tak n. př. ve skupi

—— ————

Vzpomínáme při tom k vůli srovnání
na © Beneše — Třebízského, — Tento | nadšený
vlastenec vystoupil na kolbiště literární se srdcem
plným zápalu pro věc národní! Silné afekty, mo
hutné apostrofy působily v srdci čtenářově neo
dolatelně, silou magickou na vzpruhu vlastene
ctví. Leč právě ten mladistvý žár velmi často se
přehoupl nepozorovaně přes bistorickou pravdu —
častěji než zápal Jiráskův; a počali oba pracovati
téměř současné.

Nemínimetouto poznámkou Tfebízskému ubli
žovati. Vždyť i v jeho tvoření se časem jevil po
stupný sklon od fantastických efektů k důkladně“
jšímu přihlížení k historii a od představ pohád
kových k důkladnější reelnosti. Srovnejte jeho
román »Ušlapán,« jenž byl jeho písní labutí,
a pracemi prvními a dáte nám za pravdu.

Jirásek tedy již v prvním vystupování na zápa«
siště literární byl ve fantasií umírněnější, A při tom
vavříny, jichž nabyl již pří pokusech prvních,
neukolébaly jej v sobělibou bezstarost; nezapo
mněl při nich na autokritiku; dle prací nových
zřejmo dost, že se dotazuje poctivě nových vý
zkumů dějepisných; a tak novější jeho díla krá
čejí svým duchem souběžně s novými poznatky
bývalých poměrů historických a sociálních, o jichž
seznání má Winter a Zíbrt zásluhu tak velikou.

Věru novější romány Jiráskovy těsně přilé.
hají k historii správné, jak ji nyní zoáme,

Proto jsou nám postavy v době nejnověji!
Jiráskem rýsované tím milejší,

Probloubená charakterika Jiráskova nás neu
naví všedním, bezbarvým povídáním, jak jsme
tomu uvykli u jiných. Naopak v líčení jeho vy
stupují před oči naše románoví hrdinové plasti
cky, živě; obrysy postav Jiráskových břitkým,
uměleckým vybráněním jsou nejlepším svědectvím
Jiráskova studia palaelogického. Že jest Jirásek
nejen mužem vzorné píle, ale zároveň jedním
z předníchnašichumělcůliterárních,o tom tuším
mezi kritiky povolanými sporu nebude, ač jeden

; k lěšldáléžíměsta Král .
vů i do skopiý ilš by

čná předměstí pražská. Ná českémčýó
nejzajímavější akupinou jest volební okred

povoměstský, kde pros vesnitím nepochýbněstáti budou města Ópočuo, Skalice, Čer
vený Kostelec, Hronov d , tak do je
ohrožený mandát posladně Břa.Dvořáké pro
tohoto asi za m

Pro ml kou stř znamená tento
nový zákon oa fen čas aŘDĚŮppasení, což za
nynějších poměrů nemusí dě bráti tragicky,
neboť vystřídání její jinými stranami stane
ce následkom toho přirozeně a zvolna, čemuž
u nás v politice sluší dáti přednost před
změnou náhlou. Jiné strany pak budou míti
z něho tu vzácnou výhodu, že se budou moci
s i a sílu svou zvášíti a dle toho „pro
příště“ se zaříditi.

o.

Drobná obrana.

Munská (ikea „Ouvěty lidu“.
Bylo jistě každému katolíku ivno, Že se
v „Osvětě“a v jiných ušlechtilých listech po
dobného zrna. neustále pranéřají | ka
toliští kněší. Někteří byli napadání vsobně,
jiní paušaloě odenzováni. Neustálé tyto útoky
mohly vzbudití ve veřejnosti mínění, že musí
přece katolické duchoveustvo býti vadno, po
něvadě snad bez příčiny „pokroková“ strana
by nedopouštěla se uličnické nízkosti, anaf
nechávala pastory a rabíny na pokoji,majíc
pro ně docela (u a tamsladkou poklonu
uznání. Stálé útoky jenom proti katolickým
kněžím omrzely posléze i stoupence pokroko
vého směru, protože nemusí pokrokový člověk
býti zrovna sprostým aproto „Osvěta“ uznale
sa vhodné v delších statích vyložiti příčiny
svého nepřátelstrí ku katolickému kleru.
Články tyto nepocházejí z redakce „Osvěty“,
protože nesou 6e tonem slušným, ale obsahují
přece mnoho nepravd, takže je natno uvésti
na pravou míru. Dnespovšímneme si osnovní
myšlénky těchto statí.

Pisatel pan M. tvrdí, že lze bojovati
jenom proti katolickému klerikalismu, protože
ani u protestantů ani a židů není žádného
klera (kněžstva) a proto prý vůbec ani nelze
o klerikaliema u těchto dvou náboženských
vyznání mlaviti. Na to odpovídáme: Klerika
lismem dosud rozamělo se zneužívání nábo
ženství kteréhokoliv ku nadvládě politické a
a takové Špatnosti může se dopostiti třeba i
protestantismus, jsk o tom svědčí heslo „Pryč
od Říma“ Proto jest možno, ano i nutao bo
jovati proti každému zneužívání náboženské
víry, jak to dokázal i prof. Massaryk nedávno
v „Času“. Nesvědšíto tedy nikterak o sprave
dlnosti, jestliže bude i nadálo „Osvěta“ a pan
M. vytabovuti mrvu z oka katolíků a trámy
v oko protestantů a židů přehlédne.

(Oe
krajinský list z našeho východu jest néjsk těžce
chápavým a pouští se do hunského kritisování jeho
činnosti literární, Dej jen Bůh, aby poznání naší
starobylosti čím dále utéšenéji zkvétalo a aby
příští historičlí naši romancieři mohli sáhnouti do
studnice nepřeberné, Jirásek musil těžce masaiku
živých svých déjů skládati. Nyní by byla práce
již daleko snazší. Kéž jen historikové naši se
propracují aspoň v blavních kusech k jednotnému
nazírání na chod dějin Českých; kéž článkům po
jícímhistorické. děje jedny s ději jinými dobře se
porozumí! Dosud nedospěl národ náš k doatate
čnému seznání pevně spjstého řetězu dějin na
šich; obdivujeme se článkům jednotlivým, ale
příčiny jejich soudržnosti neznamenáme. Kdy do
spějeme k svornému ocenění příčin dějinných
obratů našich ?

U prostřed strannického záštía nejrůznějších
výkladů dějin nešich pracuje tiše několik učenců
objektivních, kteří neváhají vynésti na světlo
pravdu celou, buď si vhod čili nic. A Jirásek,
všímaje si pilné práce jejich, kypří půdu právě no
vějšími pracemi svými vřelému přání našemu, ješ
jsme právě vytkli. Dík budiž mistrovi za to, že
břivnu perně získanou dosud nezakopává, a žů
se můžeme nadíti z jeho péra prací ještě lepších
a probloubenějších. Necbť nás ještě dlouho vodí
svými povídkami po luzích naší starobylosti, o
níž se každý rád něco doví, komu vlast drahou.
Bylo by vřelým naším přáním, aby Jirásek nalezl
hojně následovníků nejenom po slránce své píle
ale i poctivosti a touze po pravdě, Se sympatiemi
národa, jež mají ráz pravých vděčných ovací,
může býti zajiké mistr spokojen. Ne všecky
muže alavné, pokud ivi jsoa, nevděk a zneu
znání stíhá. Jirásek nesdílí osud Smetanův,

OKR



Bojovník z „Osvěty“ nechce heslem
klerikalipune“bojovativůbecpt nábo
Řonství, nýbrž obce bojovati jenom proti
kněžím katolickým. Jest tedy pan M.
přítelem třídního boje a souhlasí e bratalním
vyhlazovacím systémem, jský provádějí právě
Angličané mezi Báry. Kanibalská zásada pana

M.není zrovna ozdobou„pokrokorého“ člověka,Jeně má přece všem lidempřáti bezpečnost
osobní a svobodu svědomí, ale konečně slova
jeho jsou upřímná a potvrzují naše dávné
tvrzení, žo pokrokářské listy buší jenom do
katolického duchovenstva, kdešto pastory a
rabíny nechávají ve svatém pokoji. „Osvěta“
tedy ©olevřeně se | přiznává, že bude i
nadále čtváti davy proti kutolickému ducho
venstvu, což snad přece otevře oči i tém ave
deným katolíkům, kteří kdysi se domnívali,

že ie „Osvěty“ měly účelem umravnění azlepšení nějakých snad skutečných vad v církvi
katolické. Dnes jest jasno, že „Osvěton“ pě
stovalo se a bude inadále pěstovati štvaní
proti osobám kněžského stava jenom právě

to, že nosí kleriku. Dachovenstvo katolické
ude moci i nadále Eíti v sebezapírání a ve

službě trpících, bude moci při skrovném svém
zaopatření přinášeti vdovin groš na podniky
vlastenecké, bude moci svými občanskými
ctnostmi a povšechnými vědomostmi řaditi 86
k pravé intelligenci národní, ale všecka tato
obět, všecky tyto přednosti bandouzbytečnými
abezcennými v očích „pokrokové“ generace.
Koěžím se pardonunedá, ani kdyby krve pro
národ nacedili!

„Osvěta“ vydala armádaí rozkaz svým
věrným „Nikoho z kněží neživte l“ a tak
v Čechách bude se provádětí i nadále hanská
politika podle vzoru prošáckého v Číně. Hu
manita a lidskost jeat rozhodně v táboře po
krokovém!

Čas vášně tvrdí v č. 283: „Značí-li pro
nás němectví smrt národní, římanství přináší
nám smrt duševní.“ K jaké allianci se konečně
tedy Úas rozhodne? Mezi dvě stolice si přece
nesedne. A zaváděti učení mistra Husa bylo
by velice obtížno i mezí nejoddanějšími ctiteli

jeho; vždyťby se tak realisté mosili rev dogmatice i morálce příliš těsně k Římu,
třebas by proti „kněšstva Antikristovn“ za
příkladem Hunsovýmnotně bouřili. Byla by to
veselá podívané, až by dr. Masařík začal
v duchu svých zásad 8 reformou církevní
v Čechách. Líp než Iška by věru nepochodil.
A jestliže by chtěl při reformaci kráčeti přesně
ve stopách Husových, ta by ho svoji nepři
jali, i kdyby do vlastního přišel.

Politický přehled,
„ Sněm království Českého jest rozpuštěn, brzké

volby budou vypsány a po jich skončení sejde se
Hůská rada kol 20. října k zasedání, které potrvá
asi do začátku prosince. Dle toho sešel by se
aném království Českého teprve po Vánocích.

Megi stranami českými a německými panuje
jakási stísněnost. Mladočeši obávají se o mandáty,
ježto budou státi proti nim staročeši, agrárníci,
radikálové a |.

A mezi Němci bude také při volbách boj.
Němečtí pokrokáři padnou asi úplně; stejný osud
očekává německé lidovce. Nejlepší vyhlídky mají
Wolf, Schěnerer a jejich lidé.

Protiklerkální tábor v Prostějově dopsdl
celkem dosti chabě. Spolků bylo asi deset, Z okolí
Prostějova bylo několik set zvědavců. Předsedou
byl poslenec Vychodil Řečnili: Perek, Koželuha,
Bulín, posl. Reichstůidter, a j. Všickni se dušovali,
že jsou dobrými křesťany a chtějí brániti víru
proti klerikálům. Řeči vyslechnuty byly Ihostejně.
Bylo slyšeti i dosti výkřiků nesouhlasu. Na konec
přečtena a rozdána mezi lid tištěná resoluce. Po
schůzi táhlo několik nadšených do akc, pivovaru.

Dle Nár. Listů sešlo se asi 6000 (??) něme
ckých pokrokovců, lidovců i všeněmců v litomě
řickém zámeckém pivovaře, aby protestovali proti
německému katolickému sjezdu litoméřickému.

Prudce se útočilo proti německým klerikálům
a proti Římu. Pro neustále nepadání církve katol.
a po projevech protidynastických byla schůze vlad
ním komisařem rozpuštěna. Uvastníci za křiku
»Fujle, »Los von Roml« a za zpěvu písní táhli
před místnost, kde byl konán sjezd katolický.
Četnictvem odpuzení brali se hlučné dále, Většina
demonstrantů vrátila se do zám. pivovaru, kde
byla večer hostina.

Dle různých zpráv navštíví letos car Mikuláš
Francii.

Spor francouzsko-turecký oblédně privilegií
francouzských kopitalistů na přístavní nábřeží a
vybírání jistých poplatků trvá dále,

Statečný boerský generál Dewet vpadl zase
do kapské osady, v níž Boeři hodlají blavní síly
své soustřediti, ježto tam mohou nalézti ještě
dosti zásob i své seřídlé řady doplniti.

Mezi severní a jižní Amerikou leží dvě re
publiky, Columbia a Venezuela, mezi nimiž vypukl

brozivý spor hlavně vinou presidentů. Zdá se však,
že k válce nedojde.

Princ Čun na své cestě z Úiny do Německa

jsoa v tom zase úskoky čínské,

Z činnosti katol. spolků.
Vocisiní kurs v Hradel Králové.

Politické drušatvo tiskové společněs ústředním svazem
katolických jednot diecése kralovéhradecké pořádá
socialní kura v Hradci Králové ve dnech 26. a 20.
náří s tímto pořadem: Dne 28. a £9. máří t. r. o B.
hod. odpol. sahájeníkarau předsedou dražetva vadp.

kazoratkem drem. Soukupem, načeš podá přehled
o činnosti katolických jednot diócesní předsedaústře
dního svazu dp. dr. Reyl. Po té následuje přednáška
jednatele svazu vp. Fr. Jakla „O poměru nasem

jiným českým stranám. Ke konci achůse bude
volno přítomným účastníkům pronésti pozdravy a
přednésti dotazy. Večer o 8. hodině pořádá místní
Jednota katolických toraryšů zábavný dýchánek. V no
děli dne 30. září dopol. ve */,0 hod. mše sv. v katho
drálním obrámu Páně pro účastníky sjezda. O půl
10 hod. sačíná dopol. schůze, při níš promluví „O
násadách politiky křesťansko socialní“ p. JUDr. Sojka,
chefredaktor z Prahy. O půl 11. hod. pojedná „O
šenské otázce“ sl. Augusta Rozsypalová, literní uči
telka. Odpoledne. Ve 3 hod. „O významu katolických
apolků vzdělávacích“ promluví ndp. biskup Edvard
Jan Brynych. Ve 3 hod. pojedná pan redaktor My
slivec „O odborových výrobních aspolcích.“ Schůze
zakončena bude krátkým doslovem, takže účastníci
kuren budou moci použíti odpoledního vlaku k od
jezdu. Poznámka. Sjezd má ráz pracovní, proto ma
nifeatační průvod odpadá. Kašdý účastník může činiti
dotaz, ale debata o předmětu se nedovoluje. Po

přednáškách utvoří se výkonné komitéty z účastníkůursu pro zakládání odborových, politických a žen

údekspolků, aby práce kursu nevyzněla naprázdno.častníkům kursu opatří se bezplatný nocleh na
přihlášky aspoň 3 dny předem učiněné. O levné
obědy bude postaráno. Jest dádoucno, aby každá je
doote vyslala uvědomělé členy ku kursu + počtu
pokud možno četném.

Sjezd katolických jednot v Parda
bicích. Na den svěcení spolkového praporu katoli
ckých jednot v Pardubicích dno 15. září t, r. svolává
ústřední sdružení katol. jednot diecóse kralovéhrade
cké valnon schůzi a sjezd jednot do Pardubic. Pořad
valné hromady: 1. Zahájení schůze předsedou. 2.
Zpráva jednatelská, 3. Zpráva pokladniční. 4. Volby
nového výboru. 6. Volné návrhy. Dr. Fr. Reyl, die
cásní předseda. Fr. Jakl, jednatel. Poznámka, Každá
edrnžená jednota mé podlestanov $ 10. vyslati za
každých svých 20 členů jednoho delegata do valné
sohůze s legitimaci delegační. I nedelegovaní členové
mejí přístup do valné schůze bez práva hlasovacího.

Z Horního Ntudemce. Jednotakat.mažů
a jinochů v Horním Stadenci pořádala v neděli od
ledne dne 25. srpna v Podmoklanech spolkovouschůzi,
na níž promluvil vidp. farář Vlček r Nové Vai „O
zhoubných účincích národohospodářekého liberalismu
v zeměděletví“. Ka čatně shromážděným půl drahé
hodiny mluvil výmlavoý pan řečník o příčinách ny
nější hospodářské tísně a spolu udával prostředky,
jimiš by se ten nejdůležitější star — stav rolnický

— pe povsnésti mobl. Vyzýval přítomné rolníky,abyk nastávajícím volbám do sněmu volili mute, jimž
opravdu zájmy lidu na srdci leží a kteří by stýkajíce
se často s lidem — což se nyní zhusta zanedbává —
potřeby lidu znali a také schopni byli sdatně k po
vanesení stavu rolnického působiti. — Po volných ná
vrších následoraly dva solové výstupy, při nichž 8e
obecenstvo dosti nasmálo. —

Z Chrasti. Ve achůzi Katolické Jednoty
v Chrasti přednášel dne 25. srpnat. r. ředitel škol
obecných v Chrasti, p. Vincenc Paulus. Podal šivo
topis kněze lidumila, Václava Lichtenberka, zaklada
tele chadobince v Chrasti, a zmínil se téš o dějinách
téhož chudobince. Po přednášce odebrali Be členové
do musea městského a Školního, kdež laskavostí p.
ředitelovou vše bylo problédnato.

Zprávy místní a zkraje.
Be) preti škole moderní vidíosvětový

bradecký maják ve spravedlivé úpravě plata řeholních
učítelek oa naší obecné škole. Všude jinde snaby
učitelstva po spravedlivé úpravě plata jsou avaty a
oprávněny, jenom návrh náš na epravedlivou úpravu
platu řeholních ařitelek jest „úplným uchvácením
školy pro klorikalismus a bojem prott škole moderní“
Poratujeme občenstro naše za vyspělejší, nežli aby
nevidělo v tocích „Oavěty“ na řeholní učitelky
Štvaní za každou cena. ©Nebudume ani dovolávati se
u vašeho obecního zastupitelstva „vyspělusti, pokro
kovosti a vadělanostní úrovně“ při příštím jednání
o aktu spravedlnosti, protože ani jediný člen tohoto
snstapitelstva. není tak chudý duchem, sby nevěděl,
že za nynější doby nelse ve škole nikomu, ani ra
dikélu ani klerikálu, jinak ačiti, nežli dle ochválené
osnovy učební, „Osvěta“ zbytečně nám slibaje, že
učitelé v jiném kabátě nežli řeholním zanasou do
Ekoletvínašeho nějský radikalismus aneb boucharonatví,
protože o. k. okresní inspektor na takové experimenty
má po race studené obklady. V hospodě při půllitra
dá se hobovati na školský system, na nízkou úroveň
třeba občanstva, které školy vydržuje, ale ve škole
každý učitel a učitelka drží 80 bezky v mezích zá
kona. Či mobla by nám „Osvěta“ osnačiti jménem

ty výtečníky,kteří byai tromfali sarésti donaších
dkol trochu pokrokovosti na trac všem lospekcím £
Skolním platným zákonům? Má-li „Osvěta“ takové Idi
v zásobě, nechť s ními ae vytasí a nepodezřívá pat
dalně výchova naší obecné dívčí Bkoly. Dokud „Onvěta“
pebede moci postariti zřejmě ulo lepšího, přidržíme
s0 dosavadních řebolních ačitelek, jimž dorad žádný
dozorčí orgán a žádný vážný snaloc školství nevytkl
ani jediné vady. Nepovatujeme „Osvěta“ za svlášt
ního znalce ve školství a nobuleme tak dlouho vě
Hi jejímu paušalnímu odsuzování, dokud specielalost
příklady nedokáfe důvodnost jeho. Dokud nepřinese
„Osvěta“ ařejmých důkazů, dotud zůstanou všecky
její kletby ne zpátečnictví našeho zastupitelstva zcela
marnými, protože ve sboru tom zasedají mulové
s vlastním úsadkem, jenž řídí ae akatečností a ne
vylbanými zprávami. Ke konvi své odpovědí můžeme
Da novo poukázatí ne překracování našich slov. Na
snačili jsme v předešlé stati jistý dévnoletý pohoršlivý
přehmat na dívčí školo větou: „Kongregace působí
v městě nešem přes 43 léte; byla sarodena do města
právě proto, aby přílié „pokrokové“ zásady vychová
telské byly na dívéí Škole v budoucnosti znemožněny,“
Co tato slova znamenají, vědí dobře starší pamětníci,
kteří právě ve sboru obecních starších zasedají. Proto
nebudeme je vykládati mladší generaci pro pohoršení,
ačkoliv z nich náš pokrokářský odpůrce vytlouké
kapitál pro svou stranu. Kdyby dopisovatel „Osvěty“
ani nevěděl o tomto starém případě, mobl přece již
s udání Času poznati, že před 43 léty v Hradol ne
bylo jedovatého pokrokářství, takže nebylo třeba
ochranných brází proti ničívéma tomuto živla. Pokro
káři nemusí se tedy báti žen v řeholním rouše, pro
tože jiní činitelé jsou k tomu povoláni, aby v zájmu
národního míru postarali se o vyhlazení nesnášenii
vého a bořivého plemeno pokrokářského z vrstev ná
rodu.

Křest dospělého v kostele Panny
Marie. Na svátek sv. Aogastina dne 28. orpna b.
r. přijal v jesuitském kostele a Panoy Marie v Hradci
Králové z rokov dp. P. superiora Ant. Rejska T. J.
svatost sv. křesta p. Jindřich Augastin, ner. v Slatie
ňanech dne 24. srpna 1883, vňok p. Dr. Emaunela
Goldechmidta, lékaře ve Slatiňanech, který si byl letos
na gymnasiam u dpp. PP. Františkánů v Bosonu —
v Tirolích maturitní zkonška s vyznamenáním odbyl.
Čeho si od mladosti přál, konečně po vykonané
skoušce dosáhl, Dosralý v něm úmysl vyplnil se. Ho
spodin sprováze) bohudilého jinocha dalšími cestami
životal

Úmrtí. Dne 26. srpna 1901 zomřelav Hradci
Králové paní Anna Mattašová, choť zdejšího aládka,
pana Jana Mattoše.

Z Vepřové m Přibyslavi. Vidy se po
těší katolík a povsbudí pohledem na av. kříž, svláště
je-li vyzdobený a v pořádku udržován. Tato myllénka
vedla občany vepřovské k tomu, že na svůj náklad
postavili v obci své pěkný kamenný kříž, mimo to
dali obnoviti Tělo Kristovo na kříži nad obcí a po
řídili Tělo Kristovo na jiné dva kříže, z nicbž jeden
stojí na místě, kde odbočuje cesta do Borové od sile
Dice k Přibyslavi vedoucí, drubý pak křiž stojí na
branicích vepřoveko-borovských. Loetošním pak rokem
ukoučena byla stavba ellnice od Vepřové k Vojnovu
Městci s tu pojal dobrý úmysl rolník p. Jan Novotný,
postaviti kříž na svóm pozemku u této silnice. Tak
postaveny dva kříže z kamene; na dva kříže pořízeno
T4lo Spasitelovo a jeden kracifix obnoven. Náklad
obce na tyto kříže činil kolem 200 K, A když vše
bylo uspořádáno, byly kříže dno 16. srpna, na slav
nost Nanebevzetí Panny Marie, slavnostně posvěveny.
V ten den vyšel průvod s kaple Vepfovské ke kříži
na branicích vepřovsko-borovekých; průvod byl četný,
a slavný ubor dobrovolných hasičů a drůžičkami při
spělí k lesku jeho. U kříže očekával průvod vel, pan
Josef Ježek, kaplan z Borové, Po modlitbách u kříže
toho nul se průvod ke kříšl druhému u cesty borovaké,
kde rovněž pobožnost vykonána, načež bral se průvod
ko kříži, který svým nákladem postavil p. J. Novotuý.
Kříž ten posvěcen, načež průvod abíral ae ke kříži
čtvrtéma, nad obcí postavenéma; zde rovněž konány pří
slušné modlitby. Konečně pak v slavnostním nadšení
stanul průvod v obol u pátého kříže, jenž byl nové
postaven na osfstě sešlého jiš kříže dřevěného, Vid.
p. Jos. Ježek posvětil pak kříž ten. U kříže ve stínu
lípy postavena byla vkusné kazalelna; na tu vystou
pil nyní p. světitel a slovy dojemnými líčil velikou
láska Pána Ježíše k nám lidem, Litaniemi pak
k Pána Ježíši u kříže nově posvěceného celá slavnost
ukončens. — Byla to slavnost, jakých málo bývá
v obci a proto bodon na ui osadníci Vepřovětí vědy
a radostí vzpomínat! Vědyť oslaven byl Pán Ježíš a
bude zajisté oslavován i nadále každým, kdo jda
kolem oněch křížů, toho aoamení naší spásy uctí.
Vykonali tedy občané skutek záslužný a bude jim
vždy sloužiti ke cti, že dali tímto skvělým způsobem
na jevo víra katolickou. Oalavený pak Spasitel kóž
žehná jim za to a rád prodlóvá v jejich rodinách!

Svatební pochodeň, V DoleníKalná
slavil dne 20. erpna £. r. avatbu mlynář pán Václav
Hruška s Mefenkou Pourovic, dceraškon p. řídícího,
Sratebčané se náležitě veselili až do večera, kdy na
jednou někdo vykřikl: „Hoříl“ Zablaholily trubky,
smutně rozesvučel se zvon. Z počátku ze nevědělo,
kde hoří, až teprve ukázala záře, še jest v plamenech
stodole řídícího, stojící v políoh. Asi ze mety někdo
zapálil, aby anonbencům radost pokazil.

Osobní. Dp. Frant. Knap, katecheta měšťanské
školy chlapecké v Holicích u Pardabic, jmenován jest
právě aktivním c. a k. vojen. kaplanem 2. třídy v Praze,



Z Hrenmova. Dne 33. srpna t. r. byl po město
Hronov obsvláště významný. Slavilé rodák jeho a po

Birých vlastech čsských proslulý spisovatel Al. Jiráseksvé 5oté narozeniny a spolu S0tileté působení episova
telské. Jak město rodné tak nesčetní jiní ctitelé poušili
této příležitosti, by na jevo mu dali avon úcta a vděčnost
sa všecky jebo práce, které k duševnímu obrození
svého lidu vykonal. Gratalanti všech stavů, místní,
okolní i cizí střídali se celý den v domě oslavencově;
ua 200 telegramů a více než drakráte tolikdopisů
sešlo se se všsch stran, aby tlumočilo lásku, které se
oslavonec těší ve všech vrstvách lidu českého. Ka poctě
jeho konán téhož dne městem průvod lampionový, po
němž proslovena na náměstí řeč, ve které p. učitel
měšť. školy Jan Soamar vylíčiv krátce život a význam
oslavence, kladl váhu na neumornou píli při pracech
jeho, čímž ho postavil za vzor všem těm, kteřív ny
nější době jen frázemi a boucharonstvím vyznamenati
se snaží a vážné práci se vyhýbají. V sobota večer
uspořádána byla v hotela „U mostu“ slavnostní aka
demie, v neděli odpoledne koncert a v pondělí večer

les v hotelu „Slavie“, U příležitosti této oslavy konán
byi též v Hronově sjezd okolního studentstva, který

však nedopadl tak skvěle, jak se očekávalo. Účasť
studentstva byla poměrné velmi slabá, takže p. Alois
Hajn, který byl na sjezd tento pozván, aby promlavil
na důvěrné schůzí „O úkolech stadentstva“, nemohl
sásady své tak rozšířiti, jak asi doufal. Při této schůzi
nemohl se zdržeti hronovský p. dr. Paleček, vůdce
adik. pokrokářů v Hronově, sby si nezarýp! dle svého

způsobu do klerikálů. Dovolil si totiž prohlásiti, žeby bylo daleko lépe pro národ český, kdyby byl po
litickoa mrtvolou, než aby 8e měl dostati do vleka
klerikálů (totiž nejraději by viděl, aby co nejdříve
dach křesťansko-katolický z národa českého vymizel.)
Má to stadentatvo našo krásnéučitele! Také bylo na
scbůzi satěžováno do vlivu katechetů na gymnasifch.
Snad by mladí pání nejraději katechety z gymnasií
viděli odstraněny. Je to však spola vybídnatím pro
dotyčné pány katechety, aby si vždy taktně počínali
a obrnění byli dostatečnými všeobecnými vědomostmí.
— Celkem vydařila se slavnost nad očekávání stkvěle,
jelikož počasí bylo po celou dobu příznivo a proto
také výtěžek hmotný byl aspokojivý. Nyní je očeká
vání, k jakému účela použije se zisku, aby to sloužilo
ke cti oslavencově. Přejeme slovatnému pana radovi
k dosavadním 5oti nových 50 Jet, aby ještě hojně
plodů ducha svého pro národ náš nám zanechalt

Volební rmeh. Zástupciřemeslnictvaa živ
nostnictva z měst Dobrašky, Kostelce n. Orl., Rych
nova nad Kn. a Žamberka, shromáždění ua důvěrné
echůzi dne 25, arpna 1901 v místnostech „Občanaké
Besedy“ v Národním domě v Rychnově n. Kn. odbý
vané, problásili jednoavorně ve svém volebním okresu
za kandidáta poslanectví na sněm království Českého
p. Frant. Kratochvíla, zámečníka v Žižkově. Pro měst
ekou skupinu královéhradeckoa přijat na schůzi v Jo
sefově jako radikálně-pokrokový kandidát MUDr. Ot.
Klampar, městský lékař v Hradci Králové, jenž kan
didaturu přijal. Ajak se z „Osvěty lidu“ dovídáme, —
bude se strany mladočeské kandidován pravděpodobně
p. Frant. Ulrich, purkmistr královéhradecký a se strany
„klerikální“ p. Dr. Reyl.

. Obecní volby v Třebenicích skončily
opět vítězně pro Čechy. Němci tentokráte vůbec ani
nevolili.

Z Vosle m Dobřemie. V neděli, dne 18.
t. m. rozloučil se w námi při službách Božích náš
dlouholetý dp. kaplan Václav Zórnig a v úterý na to
odebral se do nového svého působiště Pardubic. Za
dobu pobytu svého u nás avědomitým plněním svých
povinností v kostele i ve škole příkladným svým
v pravdě kněžským životem, svou upřímností, ochotou,
skromností a obětavostí ve stycích s námi získal si erdce
všech osadníků, kteří se slzami v očích se s ním loučí,

pico jemu na novém působišti hojnost požehnánížího i radostí duchovních. My zachováme jej vědy
v milé vděčné paměti.

Žepní odbor Zemské jednoty řemeslných
a živnostenských společenstev pro královetví České
v Praze, se sídlem v Hradci Králové, pořádá ve dnech
1. až 8, září 1901 pod protektorátem sl. okresního
zastupitelstva, si. městské rady a BI. průmyslového
mos0a pro severovýchodní část království Českého,
vesměs v Hradci Králové, první výstavku učednických
prací v míatnostech budovy c. k. odborné školy pro
uměl. zámečnictví v Hradci Králové.

Otovření movébudovy školy realné
v Náchodě. Steroslavné město Náchodchystá ce
k významné slavnosti. Zdejší realná „škola přesídlí
koncem prázdnin do nové monumentální budovy vy
stavené nákladem obce. S'avnostní otevření této ba
dovy konati se bude dne 17. a 18, září t. r, a ná
sledujícím programem: V úterý dne 17. září o půl 7.
hod. večer houba na náměstí. Ve středu dno 15. září
dopol.: 1. U 9. bod. runní slavné služby Boží a
„Veni Sancte“ v děkanském chrámu Páně. 3. O půl
10 hod. shromáždění spolků na náměstí, 4. Slavnostní
průvod s náměstí k nové realné budově. 4. „Kantáta“
přednese zpěvácký spolek „Hron“. 6. Svěcení realní
badovy a školní kaple. 6. Odevzdání klíčů nové
badovy starostou města řiditeli ústava. 7. Slavnostní
řeč řiditele ústavu. 8. Prohlídka reainí budovy. Od
poledne o 1. hod. banket v městské dvoraně. Ustav
zdejší, při němě po prázdninách otevřena bude třída
V., založen byl v roce 1897 na oslavu GOtiletého ju
bilen panování J. V. císaře a krále. Založení jeho
bylo potřebou nutnou, neboť město Náchod svým
rychlým verůstem (máťt dnes přes 10.000 obyvatel)
ústavu středního skutečně potřebuje. Avšak nejen
město samo, ale i okolí založením ústavu bude po
vzneseno; vždyť v nejblišším vůkolí jsou vekvótající
města. postrádající vesměs střední školy, jako Nové
Město n. M., Hronov, České Skalice, Police, Upice,
Červený Kostelec, Dobruška, Opočno. Založením to
boto ústava vykonalo město Náchod čin významu
kulturního, vystavením nové krásné budovy podalo
důkaz v tom, že o tento ústav svědomitě se stará,
1 leo se vší jistotou očekávati, že slavnosti otevření
nové budovy školy realné účastní se celé okolí Ná

choda se všemi městy a dědiokami vůkolními, aby
ušilo tohoto krásnáhookamdika k manifestačnímu projevu
vzdanému vzdělanosti, kterou střední ústav zdejší šířiti
bude do celého okolí. Zápis nových šéků do I. třídy téže
školy realné císaře a krále Frant. Josefa I. v Náchodě
díti se bude po prázdninách v pondělí dne 16. a v
úterý dne 17. září t. r. Zapisovati se bude v uvedené
dny vědy od 8—10 hod. dopoledne; hned po zápisu
konati se badou zkoněky přijímací od 10—12 bod.
písemné a 0%. hod. odpoledne ústní. Každého dae po
ústních skouškách bade o přijetí žáka definitivně roz
hodnuto. Do II, III., IV. a V. třídy konati se bude
zápis žáků = jiných škol veřejných středních (s renlky,
gymnasia a realného gymnasia) dne 14. a 10. září od
8—10 hod. dopol, v řiditelně. Žáci přinesou si křestní
list a[poslední vysvědčení semestrální, opatřené řádným

propěkáním. Žákům z gymnasií a reslných gymnasiíse hlasícím podstoupiti bude zkoušku přijímací jen
v těch předmětech, ve kterých učebná osnova reslní

liší se od gymnasijní a reálních pronmnil Zápis šákůse škol měšťanských do II., IČ s IV. tř. konati se
bude dne 18. a 14. září t. r. od 8—10 hod, ráno v
řiditelně. Žáci tito předloší křestní neb rodný list
a poslední vysvědčení semestrální. Zkoušky přijímací
těchto šáků konatise budou dne 18., 14. a 16. září t. r.

Anenské slatin. lázně v Bělohradědne
22. srpna 1901 čítají 1010 hostí koupelí elatinných
ponšívajících.MěšťanskáškolachlapeckávHradel
Králové. Zápie šáků konati se bude v II. poschodí
budovy chlapeckých škol v neděli dne 15. a v pon
dělí dne 16. září od 9 do 11 hodin pro žáky v Hradci
Králové bydlící, dále v pondělí od 2 do 4 a v útery
das 17. září od 9 do 11 a od 2 do 4 pro žáky ze
sousedních obcí do školy docházející. Do I. třídy
fijmou se šáci, kteří I. třída opakují, dále žáci,

kteří školními zprávami prokáží, že a dostatečným
rospěchem vybyli V. ročník obecné školy. dále žáci,

Řtoří vybyli Y. ročník obecné školy a vykogují „sotva
dostatečně“ a „nedostatečně“ v jednotlivých předmě
tech, zejména v náboženství, v češtině a počtech, kdyš
z těchto předmětů zkoušku s dostatečným prospěchem
vykonají, a konečně čžáci, kteří nejméně 10. roka
věku dosáhli a zkouškou přijímací potvrdí, še při
měřené vědomosti mají. Ka přijetí do IL. třídy po=
třebí je výročního vysvědčení s dustatečným prospě
chem ze třídy I. aneb přiměřeného stáří a vykonání

předmětů třídyL. Příjímací zkouška koná so vědy od
11 do 12 a od 4 do 8 hodin; po té edělí se výsledek.
K zápisu dostaví ss žáci v průroda evých rodičů nebo
jojich zástapcův, Nový rok školní započne službami
Božími dne 18. a pravidelné vyučování dne 19. září,

Do mnáračí Pangermamle. V Německu
vyšla v poslední době celá řada knih a brožur, které
slouší za agitační prostředekhnatí „Pryč od Híma“.
Autoři těchto spisů jsou z větší části protestantětí
pastoři, kteří e pravou „evanjelickou“ zařivostí vrhají
se na Rakousko, které by nejraději viděli jiš roztr
bané. Volfg. Menzel napsal: „Jediný pohled na mapu
učí, že Čechy— a s těmi arci Morava i Slezsko —
za kraj německý pokládány býti musejí, a že veliký
národ německý za žádnou cenu zemí těch ponechati
nesmí sbytka českých barbarů — — —*“Dr. Otta
Delffa v nejnovější avé publikaci praví: „Rad hab
sburský minul se svým přirozsným posláním poněm
čiti říšidunejskou; pokaemese tedy o to my, abychom
dokázali, co v té příčině dovedou Hohengollerové|"
A oněco dále: „Tolik natrachlili jeme se o opoštěného
bratra na Ejdoře (rozaměj Šlesvik a Holštýn) dokod
jeme byli alabochy; máme nyní, když jsme tak nád
herně sesílili, nemuáně opuetiti svého bratra na Du
naji a dívati se naň, jak se v slovanském bahně
dusí? Nikdy! Německo dosud neoctlo se na svó ná
rodní pyramidě. Tu bude koranovati ještě při nej
menším Velkonšmecko, Pangermanial“ Pro podrobný
postup udává se dále recept: „Žádná divota schopná
velmoc nemůže ve svém vlastním mase strpěti takový
klín, jako jej Čechyvrážejí mezi serer a jih německé
říše. Připojeníněmecko -spolkového Rakouska jest pro
Německo divotní otázkou jako žádná jiná. To jest
jenom otázkou času a stane ge to v té či jiné formě
prozatím volnější, v každém případě bez zastoupení
v našem říšském eněma. Naším prvním úkolem musí
býti, abychom se opět dopracovali ku Středozemnímu
moři a habsburskou monarchii podél k Dunaji zatla.
čili. Dále musíme býti přichystáni, sbychom ve pří
hodnou chvíli (a ta se tam i určitáji udává) mocnou
rokou popadlia nastoapili dědictví sró na Dunaji“
Pro budoucnost Europy « Earoasie (t. j. ruské Asie)
staví se v programu Německé tučným písmemparola:
„1. V ohledu mezinárodním: neutralisování zemí,
vody a všech pokladů přírodních a 2. v ohledu ná
rodním: dokončení díla Lutherovaa Biemarkova gar

malých úryvků z celé haldy knih a brožar. Lačnost
praských zařivců — na semě naše jeví se sde v ry
sech nejostřejších. Smutným ale úkazem jest, že bro
Sury takové mohou se v Rakousku rozšiťovati.

Zápis žáků ma c. k. vyšší roalco
v Hradec! Králové. DoI. třídy zapisováníbu
dou žáci dno 16. září od 8—10 hod. a dne 17. záMí
od 8—9 hod. dopoledne. Zápis žáků ze škol měšťan
ských do tříd IT.—IV. jest jen dne 19. září od
8—10 hod. dopoledne. Žáci, kteřína ústavě budou
ve stadiích pokračovati, přihlásí se dne 17. září ve
2 hod. odp. Žáci = jiných realek budou míti zápis
dne 17. září od B—10 hod.dop. Bližší správy obsa
eny jsou v oznámení v budově ústavu.

Dívčí fer. osada v Cerekviel koná
denně do blíského i vzdáleného okolí vycházky, při
nichž dostává se jí kromě posilněnítělesnéhoi sají
mavých výkladů nennarným průvodcemdp. Jos. Sou
kopem, katechat, dlícím na dovolené v Cerekvici.—
Dolší vycháska podniknnta 20. t. m. do měste Hořic.
Na nádraží očekávaly slč, učitelky v sastoupení pana
řed. Černého oslon kolonii. Uvedeny byvše do města
rosděleny jsou kolonistky do jednotlivých rodin, kdeš
dostalo se jim skvělého pobostění. Zásluhu o to mají
pp. Monsignor B. Hakl, papež. prelát,MUDr. J. Tomsa,
purkmistr Hořický,p. Černý, řed. měší, šk. a P. Zajíček,

koplan zámecký z Cerekvice. Se sářícími sraky vy
právěla jedna druhé, jak se měls. Druhý celodenní
výlet byl 23. £. m. do lásní Velichovek. Lásenští hosté
pp. B. Havelka, správ. kníd. piv. v Zlonicích, p. Lissl,

soukromník « Vinohradů, £ Kostelecký = Josefova,mejíce v čele p. t. p MUDr. Pelaňku, místního lás.
lékaře dozvěděvše ne, še to děti vyslané spol. čes, fer,
os. « Prahy, ačinili mezi všemi abícka, s-níš skvěle

poboeí celou kolonii,obdařilipoblednímilístky, kteréá ihned domů zaslala. Dětí uapěly dvojhlaaně
mnohé národní písně a přednesly básně, za něž do
stálo se jim hojné pochvaly. Badost všech dovršena
příjezdem obvod. lékaře z Cerekvice p. MUDr. A, Máchka
a jeho choti, snámých přísnivců osady, kteří před od
chodem dali každé nu posilněnou po sklenici dobrého
Smiřického. Za veselé nálady vracely ne domů pro
vázeny jsouce apolečností Cerekvickou. Děti najisté
vspomínati budou na Hořice a krásně romanticky po
ložené Velichovky. Ke všem shora jmenovaným draší
se známí příznivci: vidp. P. J. Kalaš, děkan v Hněv
čevsi, V.Loos, c. a k. boap. správce, J. R>l) sládek,

ja v každém co najochotněji vycházejí vstříc celé koonii, Mějteš všickni zde uvedení srdečný a upřímný dík !

Různé zprávy,
Katolický sjezd v Kroměříží. V ne

děli, dne 26. srpna, staroslavná Kroměříž slavnostně
vítala účastníky ejezda katolického, kteří se sjeli se
všech končin Čech, Moravy a Slezska —ba i z jiných
zemí. Odpoledne, poav. požehnání, jež měl J.M. ndp.
biskup brněnský, odebrali se účastníci v impoaantním
průvodu ku dvoraně katol. ajezdu v Květné zahradě.
Nával byl ohromný. Po utišení ae, ujal se slova pan
dr. Pištěcký, předseda přípravného výboru. Nejdříve
přivítal shromážděné, zvláště pak nojd. velepastýře
knížete arcibiskopa OlomouckéhoTheodora a Jeho M.
ndp. biskapa BrněnskéhoFrantiška Salesis. V další
ředi vytknul účel ojezdu, poukázar k tomo, že třeba
pojednati na sjesda o významu katolictví, katolické
církve vůbec, o otázce národa našeho, o otázce Cy
tillo- Methodějské a socialní, o víře a vědě, o škole, o
spolcích, o mančelství atd. Tím mohou opravdoví ka
tolíci za nynějších rozháraných poměrů najíti enad
nější cestu, která vede ke Kristu, jenž jediný společ
nost lidekou zechrániti dovede. Na to zvolen předse
dou sjesda pan dr. Jaroslav hrabě Thun z Hohen
stejnu, jenš nejjístějším pravidlem lidského života
prohlásil, pevně držeti se víry zděděné. Pak zaslány
byly holdující telegramy Jeho Sr. papeži Úva XIII a
Jeho Velič. aísaři a králi našemu Frant. Josefovi L
Na to ujal se slova p. hrabě Stollberg, poukázav na
lásku a svornost, která má všechny katolíky obou
národností spojovati. Po přečtení různých telegramů
ujal ae slova J.M. ndp. biskup bračnský dr. Fr. Sa).
Bauor, jenš sbromážďění přál, aby Dach sratý světlem
moudrosti a lásky ové řídil a spraroval porady jeho;
ku vyzvání J. M. pomodlili se shromášdění: Věřím

v Boha. Na to vystoupil „dr. Hraban a promlavíl othematu: „Idea Cyrilo-Mathodějská.“ V řeší své se
zmínil přednášející, že v národě našem jedná se o
o boj dvou násorů světových, z nichě jedině pravým
jest názor křěsťanský dle učení církve katolické. ÓÚd
soudiv činnost pokrokářů, liberálů atd., kteří i na
vedorotábora prostějovském chtějí ukázati pravost
svého učení, vysvětlil, že sjezdem tímto má vniknouti
do nejširších vrstev lidu pravý názor křesťanský, aby
zničeny byly nástrahy nepřátel. Národ náš byl by
zabyaul, kdyby předrazí apoštolové naší, ar. Cyrill
a Methoděj, nebyli nasili símě víry křesťansko-kato
lické ve vlastech našich. Slavný biskap Strossmayor
pravil, še víre je nejpřednějším darem člověka. Víra
má vůschen život člověka pronikati, mé jej přeroditi
« napraviti. Ne češtrí pouze, ne slovanská boboslažba,
nikoliv, to není dědictvím Cyrillo-Methodějským, ale
víra katolická v jednotě církevní, toť odkaz našich
apoštolů, kteří ar. víra kat. spojovali « národností
slevanekon. Má-li idea oyrillo-methodějská sasářiti
v čistém světle — patří k ní i liturgie slovanská.
(Katol. Listy.) Vědyť nám veliký panující papeš náš
Lev XII., jemuž věčnáa vděčná budiž sláva prohlásil,
stotožňuje se patrně s dovoláním Jane VÍIL. a Bene
dikta XÍV.,v encyklice „Grande Muaas“, že ve sku
tečné věrouce není žádného súkazu aby slovanským
jazykem mše sv. sloužena nebyla, jakoži aby tímše
jazykem evangelium, jskož i jiná čtení — pokud
správně jsou přeložena, nemohla býti přednášena. I
sám sv. Otec prohlásil, še ochoten jest za cenu sje
daocení všech Sloranův u víře katolické obnoviti
všem Sloranům litargii slovanskou. Jáviro ideje cy

rillo-methodějské hájiti chcemeproti každémn, zvláštěkdyž nyní kol nás hřmí heslo „Losvon Bom“, smě
řající k tomu, aby ae sláva Německa převalila přes
naše hlavy. Ale u nás oslavují nešťastného mistra
Husa proto, že se postavil na odpor proti Římu. Ač
tedy mnosí snažší se vrasiti klín rostráky náboženské
do lidu našeho, přece vědomí katolické se u nás
probouzí. Naproti heslu „pryč od Híma“, jež jest
zároveň pryč od Boha, ale i „pryč od Rakouska“ vo
lají věrní katolíci „k Římu [“ Pozaslání telegramu
Jeho cís. vys. panu arciknížeti Frant. Ferdinandovi
chopiv se slova pan dr. Hermana © Prahy, projevil
souhlas a radost sjezdu. Za Slezsko promluvil krátce

Glabazňa, rolník = Mokrých Lazců, Jmenem če
skóho učitelatva pozdravil sbromážďéné pan učitel
Grant, jenš také pravil, če českým učitelum a všem
vlastencům musí na tom záležeti, aby víra křesťansko
katolická nejen venku, ale i ve školách byla pěsto
vána. Na to řečnil dp. Frant. Valoušek „Osociální
otásce." Světem hýbe nyní důležitá otáska sociální.
Náš av. Otec položil základ k jejímu rosluštění; klíč
pak k tomu Ise jenom nalézti ve Kristu. Právě ato
jíme u smrtelné tele svobodomyslného sociálního
řádu, jenž vytvořil velkokapitál na jedné straně a na
drahé atraná bídu. A bída tato domáhá se práva.

Příčina táto bídy hledati dlužno v Přední řadě vomravním úpadku a v ubíjení náboženského citu. Ma
víme se vschopiti, aby velkovýrobabyla obmezována
es rovné právo zjednáno bylo pro všechny. Lid toho



osávání má uš dost a jest neněm, by zvolal:
„Potud a dále nel“ Po řeší této ukončil předseda
první sohůsi sjezdovou. Drahého dnepo měl sv. sešli
69 účastníci v místnostech schůze. Ja mluvil prof.
Nábělek „o víře s vědě“, asi v tem smyslu, že věda
baz víry v Boha nemí tou pravou vědou. Vidp. děkan
Hanousek s Třebechovic přínesl pozdrav jako delegát
drudstva sv. Jana Nep. v Hradci Králové. Prof. dr.
Neuschl s Brna přednášel „o manšeletví a křesťanské
rodině.“ Při počátku odpolední schůze vil ojesd
vidp. kanovník Barták jménem Jeho Milostindp. bi
skopa Ed. Brynycha. Nato ujal se slova kanovník
dr. Wisnar, jenů mluvil „o významu katolictví a ka
tolické církve“ povsbusuje ku konci přítomné, aby
bojovali ua církov s to živou víron a láskou k ní. P.
nadučitel Kedičák vykládsl „o školské otážce.“
tuto ukončil žádostí, aby všechny školy fízeny byly
v duchu katolickém, aby nám odchovaly katolické
muže a učence. Poslední promluvil posl. dr. Stojan
+0 atútoritě v církvi a ve státě.“ Autoritě církevní so
musíme podrobiti, neboť jejím původcem jest Bůh.
Autorita taková je akalou, ne níž etojí pevně víra a
mravnost; tím uporní se i autorita státní.

níky byli p. Josef Pohl, p. Keilmann, professor a
rektor dr. Kordáč, jenš mlavil o tisku, a dp. Boisel
člen řáda T. J. kterýž se zmínil o liberalismu a 0
rachu pryč „d Říma. Na to byl sjezd uzavřen.

Pozor ma staré kmihy, Blíšíse dobana
kupování učebnic pro školní mládeš a porašujeme za
svou povinnost upozorniti rodiče na velké nebezpečí
jaké hrozí sdraví dítek jejich nakupováním knih sta
rých. Knihy antiguarní jsou sotva o třetinu lacinější
nových a protato nepatrnou úspora neštítí ea rodiče

dáti miláčkům svým do ruky učebnice, které byly
dříve majetkem dítek stížených tuborkulemi, těžkými
chorobami vyrážkovými, očními atd. Titéž rodiče,
kteří by se štítili dáti dítkám svým cizí obnošený
kabát, nepomyslí, če není tento daleko tak nebezpečný
jako ušpiněná kniha, v které chorobný její majitel
nasliněným prstem listy obracel. Ve spolku českých
knihkopeckých účetních konána před nedávnem zají
mavá přednáška, v které vynikající český lékař va
roval před knihou antigaarní, která je nejhorším ši
řitelem infekcí a upozorňoval na opatrné a ní zachá
zení. Školní hygiena není v ničem tak zanedbaná
jako právě v tomto směru a feditelstva škol měla by
nejen dítky ale i rodiče o škodlivosti jejím počínání

učiti. Že by pak hnusně dpinavé školní knihy tří
ily aesthetický vkus mládeže,o tom sotva bude sporu.

Protestautismus v úpadku. Kdo?Tam
kde by měl zvláště svítit — v Berlíně. Rerlínsaká sy
noda ve svém výročním výkazu sj stěžuje, že ovan
gelíci berlinští ee církvi odcizojí. Do kostela chodí
3— 18 procent, o velkých svátcích nanejvýše 85 pro
cent farníků, 80 prozent dětí není vůbec pokřtěno,
86 a půl procenta sňatků není církevně požebváno a
jen polovice pohřbu je církevní. Přijímání aúčastnilo
se jen 13 procent farníků; vůbec vládne v Berlíně
veliká netečnost náboženská.

Nová ložiska uhlí boolčeském jihaobjevena blíže obce Olešníku u Čes.Budějovic. Ma
jitel hospodářství p. V. Kuboň v Nákří vyraohl si ku
tací právo pro staré ložisko, které dlonbý čas ladem
leželo a ve hloubce as 13 metrů přišel již na ložisko
hnědého uhlí v síle 4 metrů. Vrtal hloub a v hloubce
as 25 metrů přišel na vrstva uhlí, několik metrů sil
nou. Jak znalci uznali, jest jakost uhlí tohoto dobrá,
zásoba ohromná, téměř nevyčerpatelná, 

K statistice kapitálm v Čechách.
V roce 1900 bylo v král. Čoském186 akciových spo
lečuostí s akciovým kapitálem 310,847.208 K; ze epo
lečností těchto bylo českých 88 s akciovým kapitálem
$2,127.200, německých 63 s akciorým kapitálem
218.420.108 K. Nejmenší česká společnost akciová
měle kapitálu 14.000 K, největší 18 mill. K, nejmenší
německá 42.000, největší 25,000.000 K. Převaha ka
pitála německého jest opravdu obrovskou.

O upůsobu šiveta papežů přinášído
bře informovaný jeden francouzský časopis tuto
správu: Lev XIII. nehostí nikoho u avého atola, a
jestliže někdo buď zdiplomstů neb nějaký zahraniční
host z nějaké rodiny královské jest od papeže pozván,
tu odbývá se hostina u státního sekretáře Rampolly.
Lev XIII jest vzorem střídmosti, což platí i 0 pře
mnohých jeho předchůdcích. Jí toliko jednou denně a

pes eo častokráte ©— Podivemmusí býti naplněný, kdo nahlédne do knih vatikánských, v nichž
snamenává se, co spotřebuje papež pro avou osobu.

jas LX. právě tak jako Lov XIII. nevydal denně
více, neš 5 korun. Inoceno XL, ačkoliv měl veliké
privátní jmění, byl znám pro svou střídmost a nepo
třeboval pro svou osobu denně více než 5 korun.
Palma střídmosti přináleží však Innocencovi X., jemuž
postačilo pro jeho výživa 60 haléřů. —| Tyto malé
pošadavky papežů pro svou osobu vysvětlají se tím
způsobem, že všichni ponejvíce pili voda nebo nejvýše
vodu smíchanou s vínem. | („Věstník kat. duch.“)

Peoplatnost zemí koruny české. Každý
obyvatel zemí koruny české jest na přímých daních
mucen platiti o 138 kr. více s na nepřímých daních
+ 588 kr.více než obyvatelé ostatních zemí t. av.
Rakouska. V král. Českém,na Moravě a ve Slezsku
jest 9,480.000 obyvatelů, kteří tímto na daních pří
mých a nepřímých kašdoročně přicházejí o více než
83,892.300 sl. Když urášíme, že ka př. roku 1807 od
vedly země koruny é na daních 191,041.488 zl.,
2 čehož připadlo na Čechy126,175.650 sl., na Moravu
50,016.02? z|., na Slezsko 14 mí). 232.007 sl. a stát
toliko 27,990.060 sl. na různé avé účely semím ko
runy české opětně vrátil, tak že každoročně přichá
íme o velké samy, kteráš v r. 1897činily 108,123.528
sl. a z kteréšto sumy po odražení epravedlivé kvoty
na společné záležitosti uahraničné, rojenské a pod.
nůstalo by nám opětně neméně než 60,000.000 zlat.

- Těchto několik číslio mluví jasně a více než haldy

knih. Vládní systóm vídeňský vyssárá nás ve rospěchsvůj vlastní m český lid s mozolů avých mé ržo
vati velmocánské postavení říše ku vlastní škodě.

Hromadný výstap seirikve 2000oseb
z ovanjelické církve rázem vystoupilo a to v obol
Pepsiku v pruském Slezeku. Úřady německé jsou
touto událostí ohromeny. Hromadné vystoupení vy
ovětloje se tím, še oblíbený pastor Čečatka byl náhle
bez důvodů odvolán a přesasen a to snad proto, že
těšil se v osadě všeobecné důvěře. Mezi vystouplými
osobami json zastoupeny všechny vretvy obyvatelstva,
chodí i bohatí, dělolci i zaměstnavatelé. Nelze ještě
Mei, uda-li vystoupivší přihlásí se ke katolické církvi,
Evangelická konsistoř elezská pracuje nyní plmou

arou, aby pastor tka přimělsvou býralon osadu
návratu do církve ovanjelické. (V. K. D.)

Evangelické „Kirchomueltung“ ©
sebovraňdách v Německu. V posledníchčí
alech rozepisuje se oficielní orgán státní německé lat
beráneké církve o počtu sebevražd v Německa a aji
šťuje, še na 100.000 obyvatelatva připadáročně sebe
vražd v Braniborsku, Sasku, Holštýně, Gdánsku a
Hambarku 30, v Koborku 37, saském Altenburka 80

a p tom naříká, že zeměty jsou většinou protestantské. Přiznává se, že kdyby v tom lidu protestantském
bylo více šivé víry, že by tolik sebovražd nevykazo
val. Naproti tomu země katolické mají sebevražd o
mnoho méně.

Staré knrlovotýmské obrazy. Zem
ského výboru královatví Českého došel přípis, v němě
císař nařisuje, aby všechny obrazy, které v ininalém
století = hradu Karlova Týnado Vídně byly odro
seny, opět Karlova Týnu byly vráceny. — | Jost ai
přáti, aby také obrazy, které byly odvezeny z Prahy
a jiných míst v Čechácha na Moravě, byly zemím
sase vráceny.

Macho zbytečného postrachu nadě.
laly zprávy o nákažlivých nemovích ve Vambeřicích.
Nyní věsk nám došla úřední zpráva od tamního
farního, policejního i obseního úřadu, že nebezpečí
nákazy jest tento čas úplně zažebnáno. Všecky zprávy,
které tvrdily, že lam mnoho lidí na neštovice zemřelo,
jsou atrojenou lží. Jen jeden polský železniční dělník,

erý do Vambeříc nákaza zuvleki, na tutéž zemřel.
Onemocnění jiných byla většinou lehká. K vůli za
opatřeníav. svátostmibyl povolánkněz pouzek ono
mu Polákovi. Mohou tedy naši poutníci beze věsho
strachu do Vambeřic putovati. Přemrštěné zrazování
od poutí Vambeřických bylo již. proto podezřelé, že
vycházelo nejvíce z listů liberálních.

Mezi ctiteli Husovými nemalýzmatek
způsobil přivrženet „filosofie“ Nietecheovy, Jaroslav
Hilbert. Napsal do „Studentského Sborníku“ článek:
Dosti Huea. Odsuzuje Huea a doby husitské jako
„věky národního chřadnutí“, jako doby pustoty a ne

viati ke kráse . . . .“ Clánek je nemálo zajímavýa
umělecký (důsledně provedená stavba podle filosofie
Nietecheovy“, ale stanovisko páně Hilbertovo jest ovšem
naprosto nešťastné, nebezpečné, neboť s jistými změ
nami mohl by zalti tento článek také: Dosti Bohal
Nás však zajímá to, jak p. dr. Ant. Hajn v „Samo
statnosti" (č. 56.) ten článek potírá, Nemoha pobnontí
logikou Hilbertova článku, pomohl si osvědčenou mo
thodou, že odkázal pana Hilberta do — klerikálně

K pars Vlasti. Nieteche tedy jako nejnovější—erikál...
Arcivévoda poctivým málezcem

Arcivévoda Frant. Salvator meškal sotva několik hodin
v Biedu (Hor. Rak.) s jíž měl to štěstí, že nalezl
zlaté dámské hodinky. Marie Wulnerová, kuchařka u
kupce Giechnera, siratila tyto v průjezdě hotelu „a
arciv. Albrechta“. Arcivévoda Frant. Salvator, který
ve zmíněném -hotelu jest ubytován, spatřil na semi
blíše kuchyně ležeti hodinky. Zvedl je a otevřev
dvéře u kuchyně, svolal zvačným hlasem: „Která
s těch dam ztratila hodinky ?“ Wulnerová, která ne
měla o strátě dosud ani tušení a právě se chystala
dům opustiti, sábne rychle po svých hodinkách — ty
byly pryč. Hned ee tedy hlásila, že ona jest ton,
která je stratila. Důstojníko, jenž jí byl úplně neznám,
bylo očividným potěšením jako poctivý nálezce stra
cenou věc navrátiti. Radost Waulnerové byla tím
větší, když se dozvěděla, kdo tím poctivým nálezcem byl.

Hlasy ze Sloma dostávají z liknavéhosta
noviska Mladočechů vůči prušácké agitaci proteatant
ské hotové záchvaty. Tolik se najednou „Národní
Liety“ svobodomyslným evangelickým členářům zpro
nevěřili, že se do konce obávají z hnutí protestant
ského docela i škody pro naši národnost — podobně
jako katolíci. Dle rosamování „Hlasů“ přec jen naší
národnosti škodí víc ten vzdálený Řím, než blíseí
němečtí protestanté, kteří nepokrytě Wolfovi vodu na
mlýn nadhánějí. Bylo by záhodno, aby si p. redaktor
„Hlasů“ přečetl pozorně Tadrovy „Kulturní styky“
pak „Denisa“ a „Pruské usilování o země české;“
snad pak lépa prostřehne, odkud hrozí ten pravý mor.

> by do Čech přicházeli pruští nábončí protestan
tisma = lásky k našema národu, to snad ani p. Šádek
terditi nebude. Užil náš národ té přízně protestanských
cizinců dost a dost jak za války třicetilelé tak za
doby Mario. Terezie a za éry Bismarkovy. A že uple
tli běloborský karabáči další bičs třicetileté války
sami domácí protestanté s Němci se bratříčkující, to
nyní uznávají i historikové protestantětí. Jak pak
kdyby tak „Hlasy“ více nablédiy do doby Karlovy,
kdy byl náš národ oltraklerikální? Tebdy novzrůstela
pouze čest země české jako státu; tehdy byla vyslo
vováne právě jména rodilých Cechů za hranicemi
a největší úctou. Tehdy mohl Karel IV. nařisovati,
aby všichni korfiršti němečtí své dítky dávali vedě
lávati v jazyku českém; kdekoli v Německé říši byla

ádka česká, tam hned dosadil císař českého kněze.
Jao rodilých Čechů bylo v Němcích biskapy, kanov

vníky a jinými hodnostáři ofrkevními. Nebyla tedy ta
římská církev tak nebezpečná naší národnosti, jako
protestantismus, jenš posději pohraniční kraje Ně
moctvem zaplavil. A že by protestantské hnutí ny

nější nebylo velikou převahou čistě politickou intrikou ? Jestliže, jiš před Bílou Horou neulo ráz výhradně
politický, čím může býti nyní? Zajisté nynější pro
testanté sotva víc k víře Jnou neš jejich dávní před
kové! Před Bílou Horou se stále vztahovaly ruce

rotestantské pu kýšeném majestátu, aby prý pravda
Boží nebyla déle utlačována. Roskřikovali protestanté,

že jim o jiného nejde neš o volnost víry. A kdyš jiš
měli majestát v race, najednou jako by na avé vý
hody čistě církevní zapomněli; nedbali aní va řádné
sorganisování své církve, poněvadě jim intriky poli
tické všechen čas zabíraly i na dále protidynastické
tužby. To by tedy masili býti nynější protestanté o
značné procentonábožnější, kdyby chtěli prováděti ofle
čistě církevní opravdověji než jejich předkové! „Národní
Listy“ k vůli upokojení věštce východočeského nyní
cosi koktejí o „lidovosti“ protestantismu, že náš

evangelismua“ jest čistě český a če jest představite
fem ryzí české mravnosti. Pěkně děkujeme za po
učení. „Lidovost“ byla zřejma na českém protestan
tismu znamenitě před bitvou na Bílé Hoře, kdy se
v několika krajích ntýraní nevolníci zdvíhali zbrojně
proti protestantekým vrchnostem. A tu „českost“
protestantisema posusovali dobřesami husité a čeští bratří
Mkajíce, že jest Intheránatví náboženstvím „novotným“
a „hostinským“. Ale nic platno; svými strojenými vý
mlarami „Nár. Listy“ si tak hned p. Sádkaneudobří.
Za to „Radikální Listy“ dosvědčují, že žádný Čech
nemůže klidně přihlížeti k připravované germanisaci,
jež se chystá pod heslem: „Pryč od Říma". Důrezně
a vším právem vyzývají proti vlastizrádnému heslu,
dodávajíce: „Pánové,vybeřte si: buďto s námi, s ná
rodem českým, nebo s Všeněmci“| A může snad p.
Šádek tvrditi do opravdy, že nynější agitace prote
stantská nese na sobě ráz pravého křesťanského ena
šení a že v užívání svých prostředků jde skatečně
v stopách apoštolů? Litujeme p. Šádka, že ae ocitl
v situaci velice trapné; chtít se zachovati vlasten
cům i zahraničním útočným spoluněmcům, to jest
těžší věcí než váleti s úspěchem Šiayfovy balvany. To
však zpříma poznamenáváme, že avé nemilé rozpaky
„Hlasy“ neskryjí hradbou hladkých slov a že krisi
svou přec ukončiti musí nějak dle hesle „Radikálních
Listů“. Nelze dvěma pánům sloužiti.

Jinak naproti učitelům, jinak ma
proti — kadetům | V ministerstvuvojenství
byl poslednídobou vypracován návrh, aby kadeti řa
dového vojeka u zemské obrany byli zařadění do XIÍ.
dietní třídy. Dle zprávy časopisu „Reichewehr“ má
plat kadetů první i druhé třídy obnášeti předně mě
síční gáži 120 korun, kromě toho bude kadetovi pří
slušet: byt o pokoji, kuchyni a předsíní nebo peněžitá
náhrada za byt v této výměře. Nově jmenovaní ka
deti dostanou nad to příspěvek na uniformování, jenů
bude obnášeti u busarů 343 kor., u dragounů a hu
lánů 260 korun, u dělostřelectva m vozatajetva 213
kor. a u ostatních oddílů 180 kor. Obnosy tyto rov
nají se dvěma třetinám obnosů, jež byly dosud vy
pláceny poračíkům, absolrovavším akademii. Zbývající

třetina bude kadetům vyplácena při povýšení dajichza poračíky. Jak vidět, má být o 18leté mladíčky,
nastupující službu vojenskou, postaráno spůsobem
přímo skvělým. Ale nejen to. Zajímavo je, jak s celou
tou důležitou „reformou“ je na epěch. Jak oznamuje
dobře informovaný liet nahoře uredený, „má býti
uskutečněne co nejdříve, pokud možno ještě před le
tošním propuštěním absolventů kadetních škol, tedy
před 18. srpnem“. A teď srovnejte s tím, jak dopadla
úprava platů učitelů a jak dlouho to trvalo, než k ní
došlo. Ze 860 zl. upraven nejmenší plat na 460 zl.
neboli 900 K. Tedy učitel po mnohaletém studiu, když
nastupuje vznešený svůj úřad, a to ještě jsa o rok
starším než kadet, má míti roční plat o 540 K menší
nešli kadet a počítáme-li také volný byt o pokoji,
kuchyni a předsíni, který v Praze pod 460K stěží
Se sefene, vidíme, že kadet má míti bez mála o 1000
K větší plat než učitell A teď srovnejte tu rychlost
a ten chvat, a jakým se upravuje plat kadetům. Kon
cem července proniknou o úpravě první zprávy do
listů a do 18. srpna, tedy za necelé tři týdny, máse
státi skutkem. Co stálo boje učitelstvo, co achůzí, co
krví psaných článků, než se „úprava“ dostala do sně
mu a jek dlouho to trvalo pak ještě i ve sněmu! Celá
dlouhá léta se vlekl boj, a návrh v zemském sněma
schválený posud ještě není zákonem!

(Zasláno.)

Zpráva, še v Žamberka byly svatokrádežně po
Skozeny dvě kapličky, nezakládá se na pravdě.

Děkanský úřad v Žamberku,
dne 27. srpna 1901.

Josef Poláček, děkan.

(Zasláno.)
Provelání ku veškerémudělnictva křesťan

sko=sociálnímu ve východních Čechách: Bratři děl
nici a dělnice! Stále ehoršající se poměry dělaictva
vůbec uatí jednoho každého z nás k uvážení o pro
etředcích, jimiž by ku ochraně a zlepšení naší ert
stence mohlo býti zaměstnavatelům čeleno. Uvažujíce
zcela správným způsobem, přicházíme k názorům, že
jedině odborovým organicováním nalezen bude klíč
ku řešení nalóbavých mzdových i pracovních podmínek
dělnických, Podepsaní přiblížejíce k tomu, če ve vý
chodních Čechách jest jak při továrnách tak při ma
loživnostech zaměstnán ohromný počet dělnictva a
následkem nesouladu o otázkách odborově organisač.
nlob systematicky postup celého dělatctva křesťansko
sociálního trpí, avolávají konferenci dělnictva křest,
sociálního « východuích Čech do Týniště nad Orlicí,
Program: 1. Poměry altuační, 2, Účelodborové or
ganisace (pro králov. České). 8. Účel tisku, svláště
odborového. 4. Volné návrhy. Přátelé dělníci a děl
nice, jakož 1 příznivci dělnictva křesťansko-sociálního|
Vážnost situace vyšadoje, by £ každého města, ať při
tovární neb maloživnostenské výrobě, kde našinci za
městnání jsou, konference této se sůčastníli a své
suámé, pokad možno, k účasti vybídli. Protož přijďte
z blízka i « daleka! Jména těch a adresy, kdož ho
dlají so konference oúčastniti, jakož i dopisy, týkající
se konference saoflány buďtet na adresu Jos. Urban,
Kostelec nad Orlicí. Za svolavatele: Václav Čermák,
kožešuík, Celestyn Lokrenc, tkadlec. Frant, Černý,
obuvník, Josef Urban, obuvník, Václav Bíbas, tkadlec,



(Zasláno.)

P. T. otěnému obecenstvu
v Hradci Králové a okoli!
Jsou o mně úmyslně rezšiřovány ne

pravdivé zprávy, že jsem se nedávným svým
ochuravěním stala nezpůsobilou k svému
povolání. Zprávy ty se roztrašují hlavně
za účelem tím, abych byla poškozena ve
své babické živnosti; zjévno to z toho, že
prohlašování této nepravdy vycházíze stran
a ohledů konkurenčních. Prohlašuji však
tímto, že se nyní těším zase dále pevnému
zdraví a proto dále a stále povinnosti své
jako dříve zastávati mohu a budu.

S veškerou úctou
Justina Šaarová,

městská porodní babička.

paeebě 2ohatapajoěej

Ignáce Neškudla Syn
: (protokolované firma) č

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) [
(bratr P. 4. Neškudiy, faráře vo Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu i
svůj osvědčený a často vyznamenaný |

výrobní závod
všech kostelních paramentů.;

MCenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku E
| se na požádání franko zašlou. ň

ke IEZUKUOUIÍILEZIZINNNIETITIIOITIIMRWECZANZETTŮ

Oltáře,sochy aj.
vé vkusném a lovném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
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 přáník na
blédnatí franko zašleme. P

Nejlepší edporučení| Plánya rospočlyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.

C) kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena
levná, jakost výborná,
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lávati se v domácím soukromém po

drosíchženských ručníchprzkouškám industriálním, ješ konati

chovanky německé naučily se dobře česky

Králové

tuje se dívkám příležitost, aby ku
i jak liternětak i v ručaloh

ce ém a německém, tak aby

latu i všeliké jiné říseny baďtež na
Jeseta L v HradciEráloré“

C. k. státní medailí vyznanenaná

první moravská

výroba věžních . odin
Frant. Moravusa

v Brně, Velké náměstí čís. 6.
vyrábí s dodává

věšové hodiny pro kostely, školy, radnice atd.
s dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Levně, ihned, správně

reklamace, ,
všechny okursy poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovee,
(býv. mnoh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolenékanceláři jen

F-raha=IL., Eliščinatřída1080.
Na venek obratem pošty.

Pronájem skladiště (trámu
a tré bytů.

V domě, č. 36. na velkém náměstí vedle bisk.
residence, bisk. konsistoří koupeném se pronajme:

1.) Jedno skladiště (krám) do předu velmi
prostranné, a dlouhé po celé délce předního domu
od chodníku až na dvoreček. Sklediště to se hodí
ku každému obchodu, ovšem tichému a nikoliv
hřmotíotmu. Výčep piva a lihovia fe vyloučen.

2.) V tomtéž domě — dva byty, oba v prvém
patře v před i v zad; každý byt o dvou pro
stranných a pohodlných pokojích a kuchyni. Nej:
raději by bisk. konsistoř celé prvé patro — v před
3 v sad — jednomu panu nájemci zadala. Při tom
bytě je zahrádka upravená.

3.) V tomtéž domě — jeden byt v druhém
patře v zad o dvou pokojích a kuchyni.

Kdokoliv by ty které místnosti najímat
hodlal, přihlásiž se u správce domu v č. 37. aneb
v kanceláři bisk. konsistoře.

Biskupské Konsistoř v Hradci Králové,
dne 20. srpna 1901.

L Antonin Sucharda
sochař a řezbář v Nové Paoo(Krkonoše)
doporučuje ce ku shoiovení oltářů, Božích hrobů

aveškerých potřeb umění elrkerníhoj též ahotovaje y světců ze dřeva | = kamene. — Starší
práci, uměleckou cenu ici, bedlivé opravuje,
poalacuje a polychromuje. robky vlastní dílny
ručí, jakož 1 za řádnou práci při cenách nejmír

nějších. 8 úcteu veškeron
Antonia Sucharda.

Biskupská knihtiskárna
nabízí ákolní:

L. diŽRdNÍ COLOŘISNUS
katolického náboženství.

Sehodlennavalnéschůzí Di ckveVidné
Ponarytee

Cena1 výtiskavázaného64 k.

2, VBldký KalooliSmus
katolického náboženství.

Sehvál Jnéschůsí biskupů rakouských :
“ dne 9. dubna 1894. “ Few

Cena 1 výtisku vázaného 80 k.
SRP*>Oba katedhismy mají miniátereké:

achválení.
Prodej pro prodavače: knihkupce, knihaře děje se sa.
podmínek týcbá jako z c. k. školního kaihoekladu.
(eleva 180, proti hotovému zaplacení předem neb do

bírkou.)
Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak

sopoň drahý den.

Z OXOXOXOXIOXOXOXOZ
Slavným patronátním úřadům a WE

velectčnémuduchovenstvu doporučují se (f)

k malování chrámů

jakoukoliv technikou přesně dle slohu.

Oprava starých obrazů, jakož +
malování nových, kříšových cest a p.

Oltáře k Bošímu Tělu na plátně
i na dřevě maluji v kašdém slohu.

Plány a rospočty zdarma.

Závod pro umělé a dekor. malířství €xy

J. St. Ottimar
Ustí nad Orl.

OxOXOXOXIO0XOX0X0

ZDXBX

xe

ZOxXexe

xe
OXOXOXOXOXOXOXOXOX

xeX

ademeculii
seu Brevis Synopsis

i materiarum et casnum in cura animaram freguen- |
Horum. Ad usum potissimam clericorum et neo- |$,
sacerdotum juzta optimos fontes et probatos su- (S

ctoros concinnavit

: Or. Antonius Brychta.
MiStran 541 — 6. —Cena brož. K 390,poltou |» K3.

Kniha se schválením Ordinariátním vydaná ji
sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

ečná ve všech pochybnostech kněžského půso
kl beníse naskytujících, ze všech obora vědy theo
l logické. Dodatek podává + suthentickém znění
© rogulas Jaris Canonici, seřadění bludů Wiklefo- |g
l vých, Husových s Lutrových, důležitou konati
i tuci Pla IX. „Apostolicee dedis“ o censurách |

ŠÍ církevních a konečně připojen je celý Syllabus.
: Podrobný Index usnadňoje hledání v pochybbj nostech.

MER GOSOEFAFSODEOPSSE KSN



Výrobky dokonalé. u Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

Úplné výbavy nevěstám. |
Ceny mírné.

Pohovky. Celé garoitury. Pérovky. vedle záložny. Záclony. Opony (draperie). Žíněnky.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
Josef mr

Štěpán F l í í Ji Ďspár PŘAliní JU,
.. závod řezbářský a umělé truhlářství

P Iaoovačský M atinanech
v Pardubicích Plány, fatografiea rospočty na požádání.

—opravuje —

stavební a umělecké zámečnictví

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

v nejmodernějším
provedení a v cenách

v Hradci Králové velmilevných.
, avinovaci okenice z vinštého plochu zaručeněocelového,velmiJehce
ny Svinovací okeniceplátěné, samočinné,vlastníhovzoru.Montovánínosičů|
a všechnýtovanýchsončávístavebních.Výrobašelemnýchokenfaconových,veškerých =
směíží, náhrobních i zahradních, vrat, plotů,balkonů, výplní do dveří2 t. d. N št

vláštá upozorňujiP. T. pány stavitele na otuvební, výhradně ar YeBynotu A nakouair RondoZaoesyvý ij um cisdí a vůbecveškerýchprací j vebníc Ý ceny v šech h ů
V účtě veškeré nabízíAdolí Vachek,

starebnís uměleckésámočalctvív HradciXrái,| B 1SkKupská
Dlouhá ul. 5. 106, saproti cejchovnímuúřadu. koibiskárna.

darů, kapesních i nástěnných hodin všeho

JAN KALIS

animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

WG“Nenahraditelné "UN

k podzimní setbě
jež nelzo žádnou jinou kyselinou fos

forečnon nabraditi.

: Dále: kostní moučku, lodek,
siran soli drasel kalnit,
specielní hno; pro stébliny a okoP (kolovatiny).

Poštornskou sádru suporiosiátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišt a konzervování

chlévakémrvy,pícní vápno

dodávajíspřesnouzárukouobsahu

VYVYVVVVÝVÝVYVÝV

továrna na v Břeclavi

kyselinuaf- Á SOHRAN Poštorněrovou a umě- Ah, a v Lásku
lá hnojiva Restokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 27.

KPTTTTTTTOTTTTTTTA

Oltář —
poučná i modlilebníkniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
MB“zasílá se "fil

v růsných vazbách i nevázaný sa známé
' dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

' Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad
o Ňnáčiní bohoslužebného

se stříbra, bronmu a jiných kovů
všesliněv ohnizlacenéastříbřenézzěseručí.
Vlastní výroba umožňaje veškeré objednávky co nej
levněji vyřídit. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
unovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
sallou se již svěcené ee atvrzením Jeho biskupské Mi
losti Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporuěnje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relkviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifkálů, schránek na Nejevó

tajší, patenek atd. co nejvíce.

Josef Neškudla,
© a kr. dv. dodavatel

vJablonnémnadOrlč.d.86
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
ovůj věndoš osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

všech kostelních parameniů,
praporů a kovového náčiní. — lustr,
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná,EEE

Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí ae 6 přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
wNovém Bydžově.

Zvláště me doporučuje epecislní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slorích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

PRD-Práce a objednávky "UN
přijímá pro mon malířskou dílnu, kteráž
jiš v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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 výbody.

Též ma splátky bez zvýšení conl

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školsk.

chorvatské výslaré v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.sa vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst.
v Praso: čestný diplom 18965a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivé: slaté
státní medaile 1892. Jaror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísešní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

O. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(saloženo r. 1860)

vyrábi a dodává
veškerých za nejle

varhany uznanýchKon 00
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších a opravy a přestavbyvarhan provede za nejmírnějšíc

podmínek, ivšech soustav pro
harmonia kostely,školy 4
Balony v nejlepším provedení 8pů

-= tiletou zárukou 8 s8 ceny mírné.

taképrováamerická harmonla (Gottage
Organe) jsou na skladě.

T závodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysnamenány.

Oenniky varhan a harmonii na požádáni
zdarma a franko.



v Hradci Králové.

2PORAAO 0RPA
- SR" Pozor:"i

Všechny ctěné pp. consnmenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozoráujeme, še vý
nosem ministerakým ze dne 10./6 t. r. veškeré ky
seliny dřevné, které pod různým pojmenování:
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklama

areny byly, jsou sakázány,jelikož zdraví lidakémuco škodlivé nanány jsou.
——

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný

: Ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.

|za]Premier

M kola Premier Neflopií| Ej Paris, exposiiion 1900.
, =| |2GrandPrix avec Medaile ď 0

i ThePremier : (čestnýk ppře modailti)?

jole Go:Lid. „3,d,.U,(. dos. Tomášek,gl“
2 H továrna na spracováníovoce, pálenka

Coventry (Anglie) i. koňakua výrobalikérů ve VysokémMýtě
za koňak a likéry.

H Továrna vyrábí vše jen teplou cestou s na
g-a+| bízí: Koňak, slivovici,borovičku,jeřabínku, ponše
© a rumy, nejjemnější likéry a Šampaňské víno.

Též v Borlíně obdrželaArma £ r.
Cheb s Vídeň VL "i diplom zlaté medaille.

(Čechy). Windmůiblgasse 88.

Zástupce pro Hradec Králové a okolí:
-| František Vodehnal.

Zástapce pro Pardabice a okolí:
incenc Chomrak. Jan Kryspin,

nádavkem.

kola Premier (J. Syvalterůvsynovec,ná
stupce)

X pro
malbu oken kostelních

PRAHA-I,,
č. 146 st, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučute se

ku dodání okem ch ,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
slce 3 se Šelešnými rámy, st

těmi 4 vsasením.

Vefkeré rozpočty, skizsy i odborná
$| rada bezplatně. bere vší závaznosti

ku definitirní objednávce.

. RB“ Nosčetná veřejnéi písomnápochvalnáuznání.Oj
Založeno roku 1886.

Látku na kleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/186 cm. Širokou
sa zl. 2-40 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drubů a snken ku chrámovým účelům v nejiev=
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům ge sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obchodní komorou Pražskou za
wlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby pootivě trvá.

0

MUDr, L, Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jungmanovatřida. Široká ulice č.19

ŠKOLNÍ©;
pe- KNIHY

do c. k. gymnasia, realky, učitelského
ústavu, do obchodní akademie, školy
zámečnické, měšť. chl+pecké a dívčí
v Hradci Králové a veškerých
škol obecnýchv místěi celém okresu
chováv největší zásobě na skladě

knihkupeotví
Ě B. ETOLMANA

V HRADCI KRÁLOVÉ.
Založeno roku 1863. —————————

Kde vydání staršího lze užívati,chovají se též opotřebované knihy na
skladé i u vydání nejnovějších. Zásilky na venek poštou vyřizují se obratem.
Největší sklad všech školníchpomůcek,globů,atlantů, psacíhoa kreslícíhonáčiníatd.

WM*Prvý sklad o. k. školního knihoskladu v Praze. i
Podmínky odběrní velmi mírné a příznivé.

+

Tovární sklad bílého zboží.

výbavy pro nevěsty vlastnívýroby,



©
datMatve Školakév Prase

Dobromysiný král. Na žádnémdvoře
není dvorní coremoniel tak jednoduchý a nedělaný
Jako za králorskám dvoře štookbolmakém. Král ne
odepřel dosud žádnému člověku audienel. S chudým
rolníkem sachásí se stejně jako s generálem, Švédský
král má pravý odpor před parádou s obřadností všeho
druhu, před oskortami s uniformam!. Nejraději nosívá
eškký pletěný klobosk a pohodlný lehký kabát, ja
kés domácí sako. Při tom jest král Oskar velkým
snaleom řečí, elegantním řečníkem, duchaplným spo
lečníkem, popalároim básníkem, hodebním skladatelem
a doktorem filosofie. Jako Haran al Rašid oblibuje
ul 1 král Oskar procházeti se Incognito, Problížívá ol
výkladní skříně, je všude pří tum, kde se něco děje,
naslouchá pouličním zpěvákům a pozoruje se sálibou
život a kutění lidí při příjezdu parníku nebo vlaku.
Má rád, kdyš není poznán, ale neborší se, je-li jeho
Incognito prozrasono. Jest to v pravdě demokratický
král.

Agrárníci a márední socialisté vo
vzájemné lásce známé ze zasedání říšské rady pová
šlivě chladnou. V sobotu 324. srpna ne schůzi u
„Stajgrů“ konané prohlásil totiž voslanec Klofáč, že
při volbách do zemského sněmu postaví se národní
socialisté | proti agrárníkům, poněvadě prý nemají
a nimi nic společného, naopak zájmy jejích jsou prý
protichůdné. Národní socislisté jsou prý stranou 80
olslně pokrokovou a moderní (v čem se to jeví?),
kdežto agrárníci jsou prý stranou strnulou, spáteč
niokos, konservativní, která prý alianci bade ozavírati
1 6 klerikály. Pane Klofáči, zámek na ústa, moblo
by to Špatně dopadnout! Vádyť přece nikde jste ne
protestoval proti výroku poslance Práška (sgrárníka),
jenž prohlásil, še nebýti agrárníků nebyl. by na říšské
radě ani jeden národuí dělník, Proto ať špatně ne
dopadnou pro národní soc. zemské volby — noradno
bývá zříkati se přátel.

Zlé svědomí. „Osvěta židů“ dopalujese
opět, še ji viníme ze židovatrí e žádá důkazy. Ne
budeme přece prohlfžeti portmoné pana Hajna, zdaž
má v ní židovské peníze, protože peněz nelze dle
konfeste rozeznati. Nám i čtenářům „Osvěty“ dostačí
Šidovská politika, která se od první strany až do
posledního insertů „Osvěty“ provádí. Až přestane to
stranění a nadhánění na mlýn židovatva, zmisí tóž
naše podezření o židovských akolích nOsvěty.“ | Bpí
láním „ničemů“ atd, se pan Hajn neočistí, ba naopak
si ublíží na reputaci, protože jest známo, že kaldý
posuzuje bližního podle sebe a my zrovna nemáme

příčiny pochybovati o pravdivosti přísloví v tomto
případě.

do Izealářo Ústře
ul. M.

Rakouské vojsko. Die sčítánízedna 31.
prosince 1900 má říše naše v rakouské polovici
229.024 řadových vojáků. Na Moravě 17.261, ve
Slezska 4.181, v Čechách 30.891. Posádkou bylo
V den sčítání lidu v Brně 4.548, v Olomouci 9.632,
v Praze 7.120, v Opavě 2.164, ve Vídni 26699 a
v Pešti 11984 vojáků, — V Haliči bylo 70.866
mužů vojska, Dle naboženství je ve vojště: 181.249
katolíků, 24301 řecko-, 24 a: ménsko-sjednocených
katolíků, 6 882 nesjednocených Řeků, 4.857 erangelíků
angsb. vyznání, 2.826 evangelíků belv. vyznání, 7570
židů, 1172 mohamedánů o 17 vojínů bez vyznání.

„Hy klekáme jem před Bohem"
brdopydně, arci v jiné versi, roskřikojí o sobě Němci
do světa. A „svět musí klekat před námi“, dodává
německávláda, předpieujíc čínskému poseletru, které
právě so obírá do Berlína,že čínský prino Čan má

řed Vilémem IL dvakrát sklonit ae na kolena a jeho
ružíina pak třikrát padnout k zemi.

Historické vzpomím českého
ovangolíka. V Čase č. 241, ný neský evangelík
trpce nose odmítavé stanovisko svobodomyslné strany
a „Národních Listů“ -ku vlastizrádnámu řádění pra
šáckých pastorů a heslem „Pryč od Říma“ a vyčítá
Miadočechám bývalé složby evangelíky prokázané,
eJen si udělejme mapu prvých politických okresů a
krajů nejpokročilejších a poznáme, že v čele svobu
domysloého ruchu v našem národě stály okresy,
+ nicbě je poměrná větší procento protestantů.“ Po
sadech tento potvrzuje náš dávný náblod, že OV8DGO=
lický žírel, vychován jsa r odbojném duchu proti ka
tolické církvi, jest vědy více nakloněn k politickým
převratům, nešli kousorvativní živel katolický. Jscutě
protestanté živlem v politice nespoleblivým a revos
lučních převratů dychtivým, Spojovali so s liberalní
stranou proti Staročechům, spojují so dues se stranou
pokrokářskou a realistickou proti Mladočechům, pro
tože se jim sdá býti tsto strana již příliš koneserva
tivní. A6 ae v Čechách vyskytnou nihilisté, budou
Jistě protestanté přední jejich ochránci a plonéři.
Mají to v krvi a nikdy toho sobě nezeprou, že jsou
dítky nábožeuské ravoluce, Upřímuost českého evao
Golika v Časa zasluhuje skutečně povšímnatt v krozích,
které ještě donfaly, le so ovangelická podpora při
volbách dá slokati nějukým tím cukrletem a ochotou
při osvětlení oken ve dol Husově. Příští volby ukáší
Jasně přirosenou povahu evangelíků, ktoří jsou vo
všech zemích stejní.

Sjezd kměšský ve Vidal. Dne20.t m.
sešlo 00 vo Vídni asi 400 kudší s celého Rakouska,
aby pojednali o ideálním porunesení církve, o hnutí
„Los von Bom“, o právní obraně duchovenstva a ko
nečaě o.hmolné stránce svého postavení.

Mialstr sedlákem. Jak snámo, byl v
Dánska nedávno jmenovám ministrem orby sedlák
Hansen. Před několika dny navštívil jej jistý šurna

Jota, jenš zastal ho v plném vykonávání polních prací.
tr má statek vrozloze 06 jitera ina dále

jako mizistr vodřáčí.Ministr vykonává sám veškeré
práce polní a obstarává sí sán . Jeho

kb pracuje u méhojako ostatní dělníci za týdenníu.

Stadentský ajezd v Pardabicích.
Na sjezdu akademiků v Pardobicích vykládal technik
Volenec sré „životní skušenosti“ o nesnázích student
etva v boji proti nepřátelům pokroku, Uráděl za pře
kášky pobroku lidskou hloupost, předpojatost s hlavně
klerikalismus, při čemž sešvanil dohromady všecky
dávno otřepané pokrokářské fráse proti katolickým
lastitucím. Nedozralý tento pán nepotřeboval se ani
tak dlouho řečí namábati. Mobl zůstati při první své
překážce pokroku, totiž při hlouposti a každý by mu
uvěřil již k vůli jeho bloupé řeči, Dokod i vsdělanci
a budoucí podpora národu badou místo rozumného
návoda k prácí podávati jenom pastorské tlachy za
bernou minci, dotad s tím pokrokem v lidu daleko
to nepůjde. Tedy, pane Volende, trochu očisty ve
vlastní hlavě nebude na škodu!

Mtrašidle klerikalísmam nedává opět
„Práva Lida“ spáti, jak patrno s jeho úrodníka 27. VIII.
Mrsí je katol. ajezdy: litoměřický a kroměříčský a
proto všemožně onaží se snížiti význam jejich a lidu
namlaviti, že „nomlavilo se o zájmech a potřebách
du, o jeho svobodě a pokroku, nýbrá blavně proti
hesla „Pryč od Říma" a o zájmech bohatých a moc
ných tohoto světa“ Patrno, že nedostal se redakci
„Práva lida“ do raky ajesdový program, neboť by
něco podobného nemoblí napsati. Ale blavní kapitál
agitační vytloukají z řečí ndp. biskupa litoměřického
Schobla, jenž pravil, še „boj proti církvi jest dosud
sice nekrvavý, avšak žo může so státi i krvavým“ —
a ta ukázalo „Právo Lida“ evoji poctivost — výrok
uvedený překrocuje e proví: „Zajisté pěkný pohled
do badonenosti otevírají nám klevskálové, kdyš vy
hrošují krvavým bojem| Z klerikálníhojargunu do
srozumitelné řeči přeloženo znamená to totiš tolik, že
dosavádní štvanice klerikálům nestačí, če chtějí míti
krev, teplou červenou krev lidskou, aby pohledem ns
ni lehtali svá přežiló již nervy jako za doby avaté
inkvisice, Tak minví představitelé křesťanské lásky,
sástupcové křesťanské bumanity, kdyš cítí pod nohami
povnější půdu! Jak by však mlnvíli teprve tehdy,
kdyby se jim podařilo orvati zase tolik moci, jako jí
kdysi měli? Jak vidět, doby panělské inkvisice jsou
dosud ještě cílem horoncí touhy klerikální.“ — Oita
jeme doslovně, aby patrna byls poctivost denníku soc.
dem. Pustí se do světa několik řečnických „šlágrů,“
lid podrášdí se „pteplou, červenou lidskou krví,“
vzbudí se hrůsa a strach před možným obnovením
lokvisice — a sástapy nemyslícího čtenářetva jevu
protiklerikálně ©naladěny, Nálady se vyušije — a

principál se udeří v soc. dem. prsa « svolá: „všichni
muší na pslabu! Sigualisují-li klerikálové nejkrásnější
boj, mají jej mítil“ K tomu odpovídáme my: „Vši
choi křesťanští muží na palabu, k boji za nejsvětější
práva lidu křesťanského! Sigoalisujícli sociální demo=
kraté boj proti náboženství — jež jim mení věcí
soukromou! — a staví-li proti křesťanství nový názor
světový materielisticko-athoistický, jeně důstojnost
člověka ničí, — pak i my vypovídáme boj a mobou
býti ujištěni, že „čím zuřivějšími so stávati budou
útoky jejich, tím uůrazoěji bodeme proti nim vystapo
vatl s pravé úmysly jejich svedenému lidu odkrývati,“

Óeský Jazyk mesi Němef. | Loňského
školního roku bylo v Roudnici n. L. na tamních ško
lách přes 30 dětí s Nómec, aby se naučily česky; a
letos se v tom směru dle „Podřipana“ ukazuje ještě
větší snaha. Jako na posměch Wolfovi a jeho násle
dovníkům, Věeněmcům, jimž Čechovéjsou národem
méně cenným, toliko k otročaní způsobilým. Ale ro
diče, kteří dětem poskytují příležitost, aby wenaučily
česky, mají lepší ruzum než Wolf. jetto vědí, že ve
epolným sobepoznáním a nastalou pak soačinností obou
národností může jejich dětem vzejíti jednou prospěch.

Nemravmest kučšstva. Židovskéa jim
podražené, socialně- i národné-demokratické listy při
nášejí často přehnané a nejvíce nadobro vylhané zprávy
o zločinnosti kněžetva. Ve skatečnosti však je tomu
zcela jinak; a akatečnost tuto trefně © atatisticky
vylíčil ne klerikál, nýbrž sám liberální professor Cond
na sjezdu anthropologů v Ženevě. Dokázal, že z jednoho
sta tisíc lidí apáchá trestných činů 46 apisovatelů,
88 lekánírků, 21 adrokátů, 16 učitelů, z klera pak

sedm. Mezi klorns však počíká prof. Cond nejen katolinké kněze, ale i řeholníky,jeptišky, rabíny, zkrátka
eluhy všech vyznání.

Co stojí kouření tabáku. Slavnýho
epodář Emil de Laveley praví ve své politické eko=
nomli: „Novysvětlitelný zvyk, jenž přišel na nás od
divechů, že dáváme mesi pysky list tabákový a ne
chávéme jej doutnati, abychom vlykali jistou Část
omamujícího a velice škodlivého jedu, nikotinu, stojí
lidstvo ročně 9 až 10 miliard.“ ©U nás v Rakousku
vytěžilo se roku 1878 za tabák víco neš ÓB a půl
milonů zi., roku 1880 více než 76 mílíonů zl, roku
1889 však skoro 80 milonů sl, k čemuš Čechy
„nepatrnou částkoa“ 20 milionů sl. přispěly.

Česká strana agrární svoláváveřejnou
schůsi voličatva okresu Jaroměřského na neděli
dne 8. září t r. na 8. hod. odpol, do hostince
pana Josefa Řeháka v Hořiněvsi, na níž promluví
delegát Sdružení česk. zemědělců p. Dr. J, P.
Praták „O úkolech českého zemědělství a sem
ských volbách.“ Ke schůzi této pozván jesti
zemský poslanec p. Jaroš.

Zprávy hospodářské.

Zakladatel těchto záložen Raiffeisen,
ohudý to rolník (narozen r. 1618 v Hammuno
ve Vestfalsku, zemřel r. 1888) počal obtížné
dílo avé r. 1846, kdy ve Neu—VYirdu založil
první záložnu, která obdržela po svém zakla
dateli jméno záložny raiffeisenovy. Dnes po
50ti letech jest v Německa v činnosti 10.487
záložen rolnických, ponejvíce dle vzoru raiffei
senova, jejich peněžní obraty činí ročně
ohromnousumupřes500mil.marek.UnásvRa
kousku jest na ten čas okrouhle v činnosti
2000 reiffoisenových záložen, jichž roční pe
něžní obrat činí nyní asi 60 milionů korun.
Hnutí pro zakládání těchto záložen jest u
nás teprv 10 let staré, v Dolních Rskousích
přes 20 let. ,

Nemíníme se zde o důležitosti a úkolu
záložen raiffoisenových rozepisovati, o tom 80,
musí každý poučiti v odborných spisech
Poukazujeme však na jedna a sice nejdůleží
tější věc, kterou mají hlavně v Německu
spolky raiffeisenovy na zřeteli, to jest:

Kupování rolnických usedlostí, kterým
hrozí dražba, anebo na které již nucená dražba
jest uvalena! Následkem této činnosti záložen
raiffeisenových klesl v Německu vůbec počet
exekucí rolnických usedlostí!

Kdežto před bti lety přišlo v Prusku do
nucené dražby ročně přes 3 tisíce rolnických
realit, připadne dues sotva 12 set. To jsou
blahodárné účinky činnosti těchto lidových zálo
žen. V jisté obci ve Vestfalsku byla na prodej
rolnická usedlost v ceně za 100 tisíc marek.
Její majitel chtěl se přesídliti do Poznaňska,
uby získal státní kolonisační statek, jak zde

rudáčtí hakatisté nabízejí ze získané půdy
Polákům urvané. Parceláří nabízeli za usedlost
pouze 80 tisíc m. Tu počal majilel vyjedná
vati ge záložnou raiffeisenovou, která ihned ce
lou usedlost koupila v plné ceně a kupní
cenu také ihned vyplatila. Nyní se jednalo
o to, kdo má zde hospodařiti Věc rozluštěna
tak, že většina členů zakoupila si parcely a
a tím byl celý statek rozprodán. ,

Členové pak si dali kupní ceny zanésti
ako bypotekarní dloh na vlastní usedlosti,
terý budou znenáhla epláceti.

Takovým způsobem stávají se záložny
raiffeisenovy ohromnou pociální mocí, která
stava rolnickému prokazuje ty nejplatnější
slnžby. Záložny raiffeisenovy plní takto ideáiní
úkol svého poslání, aby svými peněžními
prostředky dovedly národní majetek před
zkázou zachraňovati a nikoliv těžití a obcho
dovati z něho, jako činí soakromí špekulauti,
parceláři, gisté a advokáti, židé a bobužel
některé peněžníústavy, jichž představenstvo
nemá žádné jiné ponětí o úkolech záložen a
upořitelen, než aby páni členové výbora brali
při valné hromadě hodnou tantiému. Jak jinak
pojímají raiffeisenovy záložny v Německa
svou sociální úlohu! Ještě jiný případ uvede
me, který se též odehrál ve Vestfalsku. Byl
zde rolnický statek přihlášen k veřejné exe
kuční dražbě; ku dratbě nepřišel nikdo než
uvedený parcelař žid; statek vydražil a nyní
jal se parcelovati a běhal od jednoho rolníka
k drahému, nabízel lacino parcely, ale marně,
Z celého širého okolí mu ani jediný rolník
neodkonpil píď země. Tak ležely židovi po
zemky po 2 roky ladem. Žid zuřil, ale nic
naplat, odhodlal se kousnouti do kyselého
jablka a šel do prosa; požádal výbor místní
raiffoisenovy záložny, aby mn záložna statek
za touž cenu, za jakou ho vydražil odkoupila.
Výbor záložny židovi odvětil, že si může po
kládati za štěstí, še výbor nabídku jeho přijal.
Takovým způsobem působí záložny raifieise
novy v Německu, že vychovávají rolnický lid
ku společné ochraně svých zájmů, že se stáva
jí postrachem| parcelářů a všelijakých jiných
pijavic rolnictva. Že ee za poměrně krátký
čas záložny ty tak rozmohly, na tom má pře
velikou záslahu katolické duchovenstvo ne
jen v Německo, ale i u nás. Kněží záhy po
střehli veliký sociální význam raiffeisenových
záložen a počali je mezi rolaickým lidem
zakládati, a teprve po kněžstva přišli jiní,
jako učitelové aneb rolníci sami.

Připomínáme zde, že na příklad záložny
raiffeisenovy v Bavořích, jichž se ta čítá nyní
1200, řídí aneb v nich vliv mají většinou ka
toličtí kněží. Jakou to ohromnou sociální
úlohu konají zde katoličtí kněží v zájmu
rolnického lida, aby jej chránili předtenaty
různých škůdců rolnického lidu! Takéu nás
v Čechách a hlavně na Moravě béře ducho
venstvo čilou účast v zakládání a řízení raiffei
senových záložen. Ještě r. 1880 nebylo u nás
o záložnách raiffeisenových ani potuchy, byloť
ich tehdážv celém Rakousko asi 20 a to
lavně v Dolních Rakoasích, kde se nejdříve

zakládání těchto rolnických záložen započalo.
Nyní mají Dolní Rakousy bustou síť raiffeise
nových záložen, kterých jest tu nyní okrouhle



480. Roční obraty těchto záložen dostouply
výše 14 milionů korun. Hlavní zásluhu o tento
neobyčejný rozvoj záložen | raiffeisenových
v Dol. Rakousích má farář a zemský poslanec
Bauchinger. Koncem r. 1897 bylo v Čechách
v činnosti 310 záložen raiffeisenových, nyní
mají jen české kraje 420 a očmecké kraje
okrouhle 350 záložen raiffeisenových, takže
dnes v Čechách jest v činnosti skorem 800
těchto záložen. O sociální působnosti těchto
záložen nelze ovšem ještě mnoho mlaviti, po
něvadž převážná jich většina není ani 2 neb
3 roky stará. V německých krajích v Čechách
zakládá hlavně pověstná „Bobmerwaldband“ u
pak „Bund der Deutschen“ záložny reiffeise
Dovy ne tak z opravdové potřeby, jako spíše
za účelem výbojným, německo nacioválním.
Tím ovšem ztrácí myšlénka sociální záložen
raiffeisenových svou podstata. Na Moravě
bylo koncem r. 1897 v činnosti 180záložen
raiffeisenových. Nyní mají pouze Němci na
Moravě 218 záložen raiffeisenových. Záložny
ty měly loňského roku peněžní obrat skorem
30 milionů korun. České záložny raiffeisenovy
jsou na Moravě hlavně podvedením katolické

o duchovenstva českého a to nesmírně pálí
lidovce moravské, kteří by nejraději každého
kněze pověsili na šibenici. Ale lid moravský
nemá příliš důvěry k lidovcům u jich generálu,
zrzavému žida Dr. Stránskému, a chce, aby
záložny raiffeisenovy zůstaly v rukou ducho
venstva, v němž mů záruku, že v záložnách
těch vládne poctivé hospodářství a nikoliv
pověstná vinklerovčina. Když na moravském
sněmu poslanec farář Ševčík žádal pro zá“
ložny raiffeisenovy větší zemskou podporu, ta
se na tohoto zasloužilého kněze vší zařivostí
vrhnul lidovec advokát Dr. Perek azačal
spílati kněžím, že jen proto zakládají raiffei
senovy záložny, aby tím dostali na lid vliv.
A to mají jistí advokáti největší zášť na
kněze, když se ten ujímá vesnického lidu,
aby se nestal naprostou kořistí právě těch
příteličků, kteří na kněze nejvíce spílají.
Z toho měl náramnou radost Němec Dr. Zoe
bel, který v zemědělské radě pro Moravu
„Centralblat“ vydávaném zemskými penězi
vede německé raiffeisenovy záložny a v listu

po moravské německé rolnictvo, si přichvaoval, takže se na ty kněze patří, kteří se ne
mají do záložen raiffeisenových míchati, ať
si zůstanou jen pěkně v kostele a sakristii.

Ale právě toto zuření našich liberálů na
dachovenstvo, že působí v záložnách raiffeise
nových, mosí býti tím větší pobídkou, aby i
u nás v Čechách vlastenecké kněžstvo všímalo
Bi více vedení a vlivu v záložnách raiffeise
nových a najmně by bylo žádoucno, aby
v kněžském semináři byli všickni bohoslovci
důkladně vyučeni v účetnictví a vedení knih

pro záložny rajířekeenovy“ K tomu by stačil14 denní kurs. Škoda, že k časovým těmto
potřebám na patřičných místech jeví se dosud
zájem pramalý,

(Zasláno.)

Ježto Jiní národové pyšní se již velikými orko
stry symfonickými, odhodlal e výbor „České Filbar
monie“ za přispění některých obcí, korporací i jedno
t'vců sestaviti veliký samostatný orkestr symíonický,
který dnem 1. říjoa t. r. do veřejnosti vstoupí a který
složen bude z nejprvnějších umělců českých. Pro ve
likou však nákladnost podnika tohoto nucení jsme
pro začátek apelovati na všechny spolky, jednoty a
na všechny hadby milovné jednotlivce, aby přietapo
váním za členy zakládající neb přispívající, nebo
vůbac darováním příspěvků umožnili pomocí svou my
šlénko tato. Člen zakládající složí jednou pro vždy
100 zl. a člen přispívající plati ročně 10 zl.

Veškeré příspěvky ©buďtož zaslány (na účet

„České Filbarmonie“ do nŮeské průmyslové banky
v Praze.

Výbor „České Filharmonle.“

(Zasláno.)

Komitét pro uspořádání výstavy prací učedníc
kých v žapě královéhradecké dovoluje si eložiti touto
ceston svůj neskonalý dík velevážené paní A. Jančové,
choti městekého inženýra v Hradci Králové panu Ja
roslavovi Hájkovi, virtaosovi na housle a psnu Emi
lovi V. Hájkovi, virtnosovi na varhany za ochotné a
nezištné účinkování při slavnostní akademii pořádané
31. srpna 1901.

Jen Vám milostivá paní a ctění pánové děkoje
komitet, že akademie vůbec nepořádána býti mobla.

Komitet Vám dále děkujo zn Vaše v pravdě
umělecké výkony, kteréž místy přiváděly obecenetvo
v nadšený obdiv svojí praecisností a dokonalostí.

Nemenší dík náš patří proslulé firmě A. Hago
Lhota v Hradci Králové za laskavé půjčení varhan a
koncertního křídla.

Na konec vyslovojeme též dík svůj všem, kdož
jakýmkoli způsobem nezištně přispěli k dovršení do
tyčné ukademie,

Upozornění administrace.

Upozorňujeme, že bývalý náš redaktor,
p. Al. Vobejda nemá žádného práva vybí
rati v našem jméně ani předplatné ani

poplatky za inserty, Všecky platy musí 8e
díti buď poštou aneb přímov administraci
v Hradci Králové.

(Zasláno.)

Výborová schůze
politického družstva. tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

vestředu, dne 11 září 1001,o 2. bod. odpol.
v diecésním opolkovém domě „Adalbertina“, JiHková tří

da č. 500 I. v Hradci Králové.

Dr.Jam Soukup, Dr.František Heyl,
předseda. jednate.

č 2 (6
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K
.

Do Hradce Král. a okoli k

MUDr. Jan Král,
prakt a zub. lékař

TRordinuje pro nemoce zubní, j
ŠÍ ušní, nosohltanové a oční od Ř$

7 8—11 hod. a od 2—4 hod.

3 V neděli a svátky od 8S—11 )
| hodin.

iřestná listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

Příležitostné dary. ,

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přisežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

sw.-Janské náměstí č. 77.)

doporyčaje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
eklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravch ©
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné atoln
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různýh;
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnějš

než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a|
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek 8e vyřizují.
JB“ Vše za levné ceny. "fi

Staré skvosty so kupujl a vyměňují.

Pronájem skladiště (krámu)
a tré bytů.

V domě, č. 36. na velkém náměstí vedle bisk.
residence, bisk. konsistoří koupeném se pronajme:

1.) Jedno skladiště (krám) do předu velmi
prostranné, a dloahé po celé délce předního domu
od chodníku až na dvoreček Skladiště to se hodí
ku každému obchodo, ovšem tichému a nikoliv
hřmotícímu. Výčep piva a lihoviu je vyloučen.

2.) V tomtéž domě — dva byty, oba v prvém
patře v před iv zad; každý byt o dvou pro
stranných a pohodlných pokojích a kuchyni. Nej
raději by bisk. konsietoř celé prvé patro — Vpřed
i v sad — jednomu panu nájemci zadala. Při tom
bytě je zahrádka uravená.

8.) V tomtéž domě — jeden byt v druhém
patře v zad o dvou pokojích a kuchyni.

Kdokoliv by ty které místností najímati
hodlal, přihlásiž se u správce domu v č. 37. aneb
v kanceláři bisk. konsistoře.

Biskupská Konsistoř v Hradci Králové,
due 20. srpna 1901.

Premier| zotepsí

Hojlepěí

The Premier

deo,Ltd.
Coventry (Anglie)

OTUMOIT

Cheb a Vídeň VI H3

(Čechy). Wiodmůh!gaase 38.

Zástupce pro Hradec Králové a okolí:

František Vodehnal. =
Zástupce pro Pardubice a okolí: li |

incenc Chomrak. o

BrodeclPromior Premier| šobepat

Za. dan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odbernýuměleckýzárod

malbu okenkostelních
PRAHA-L,

č. 146 st., Malé Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporuěuie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 1 se želešnými rámy, st

těmi 4 vsamním.

Veškeré rozpočty, skizsy i odborná
rada berplatně, boze vší sávaznosti

ku definitivní objednávce.

Založeno roku 1830.

M

0

MUDr, L. Řeháček
odborný lékař krčnich, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
mezsanin.

pro
Lev

V. VACEK,
tárod školkářeký

v Pamětníku u Chlumce
nabizi pro zimní a jarní vysazování stromy
ovocné vysoké s krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob., konifery, divoké strom:

é ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma.

án.

da,Brno.

Okoachrámovákaždé

davkůmvyhovující.

Zkrátprvnímicenami|h

vyzoamen

Cennikyzdarma.hoelobuiprovedení
modernějšímpoža

sezaručenímprácenej

volkozávod

chrámovýcho

B.Skar
Uměleckýústarpromalbumasklo.



Ta bytex
Výrobky dokonalé.

Celé garoitury,

Ludvík Knepr
w Hradoi Kralové, Malé náměstí č. 117,

vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.|
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žíněnky.

- n č (m či či P ň aoaT000

oaříži, náhrobních | zahradních, vrat,vláště upozorňuji P. T.

vlastní výrobkdo sdí a vůbec veškerých prací jak staverobní se zárukou.
V úctě veškeré

Josef
Štěpán,
| závod

poslacovačský

v Pardubicích

—opravuje—
jakoži novéstavá

altáře, kazatelny,
všeho druha sochy
a veškeré do oboru
toho apadající práce

|. v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

nabízí

knihtiskárna.

JAN KALIS

YVVYVYVTIVYVÝVY

$Guprástty 4
amimální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťaji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

W9*Nenahraditelné “U5

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran amonaty, soli draselnaté, kalnit,
specielní hnojivo prostébliny a eko

paniny (kulovatiny).

Počtornskou sádru superiostátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévské mrvy,plcní vápno

dodávají upřesnouzárukou obsahu
v Břeclaví
Poštorné

b464x

bůbbbbbbbb444444444

PEPPTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

lá hnojiva
Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskánl. 27.

KPTTTTTTTOTPTTPTTT

Oltář
poučná i modlilebníkniha

i zpěvník
pro diecési královéhradeckou

PB“zasílá se "Ji
« různých vasbách i nevázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

++
B

Biskupská knihtiskárna.

v Brně, Velké náměstí číc. 6.
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, Školy, radnice atd.
8 dlouholetou zárakou v dokonsló jakosti.

přijme do železářského obchodu
Jan Uher v Hradci Králové.

mldnýn01c1.040700.01000800007000000 0000 0000000000009 D00 GAT ODOGGN ODDedk
L AD O DODODOLDY00 D000D

Josef Neškudla,
© a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučoje P. T. veledůst. duchovenstvu
svůj všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramentů
praporů a kovového náčiní. — Iilastr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zaulflejí,

Adresa vždy doslovně úplná.KKK
KAPKA PK PK AKKO
O0 DOOS0VDG00GG00GGGG1010000 000F00000dhoovcsy

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

"v

BranilŠKK JIDOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí ae s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně 

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučnje specialní zoalost
uprováděnímalování kostelů vrůz
ných případných ulozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
Da skle, na dřevě a na kůži.

OG“Práce a objednávky"i
přijímá pro mon malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

ne Velkém náměstí č. 36, vedle bisk, residence.

003066000

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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!

Nejvyšší vyzaamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšši vyznamenání na školek.
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
zs vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst.
v braze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovrdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajszého soudu na

Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

dana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsoustavco
nejdůkladněji a v cenách nejmírněj
ších a opra a přestavb
varhan provede za nejmírnějšíc

podmínek, šechvšech Boustav pro
harmonia kostely, školy a

salonyvnejlepšímprovedenís pětilotou zárukou a za ceny mírné.

taképravaamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000nástrojů,
a byly tyto nu veškorých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysuamenány.

OCennikyvarhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.



v Hradci Králové.

možno blahopřáti, která
z ohledů zdravotních a

úsporných apro její lahod
nou chuť Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy
(pravá jen ve známém pů
vodním balení) používá.

ED DE A PaZS ESA se
Ročník II

= kalendáře „Štit“ R
ma rok 1002 vyjde počátkem září 1. r.

s bohatým obsahem a četnými illustracemi. Rozměr kalendáře oproti roč
níku I. značně rozšířen.Cena krámská 1 koruna. Prodává se pro pro
davače za ceny obvyklé: 1 tucet za 8 K, při hotovém zaplacení 1 výtisk
nádavkem.

Objednávky přijímá již nyní a hned po vyjití přesně vyřídí

Politické družstvo tiskové v Hradci Král.DB BZ OŘ
Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů

v Praze, Ferdinandova třída.

v Čáslavi

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levrném provedení

přesnědle předpívůcírkevních v kaklém slohu
odporučnje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářaký a sochařský

práce kostelní pro
v Sychrově (Čechy), založena roku 1858.

Fotografiea nákresy u velikémvýběruma přázík za
hlédnutí franko zašleme. P

Nejlepšíodporučení!| Plánya rospočtysenedětují.
Provodene ke 800 oltářů.

8 dgnáce Neškuda syn |
“ (protokolovanáfrma) -7

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách) JŠ
(bratr P. J. Neškadiy, faráře ro Výprachticict) JE

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu JE
svůj osrědčený a Často vyznamensný| |

výrobní závod j
i všech kostelních paramentů. £

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku(
: se na požádání franko zašlou.

ZTMATŇÍIMETUTZI li

Ph. Mg. B. Y. Morávek
IMukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové rody. Bklad vina.
Droguerie. Materiální obchod.

PB“ Doporučujese co nejlépe. “jij

Látku na kloriky
a letní kabáty, čistě vlnénon 134/186 cm. širokou
sa sl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drahů a suken ku chrámovým účelům v mejiey
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům se rukay

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

VymnamenánObchodní komorou Pražskou za
vlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby pootivě trvá.

tostné h a obstarává
A tšto příčiněS fořodeu,Hobotivéma

Václav Vacek, majitel.
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Číslo 86. » napůl rohu$k —k V Hradci Králové, dne 6. září 1901. dns se počítajílevně.
Olmevaoyekáslu pátek v poledne. Ročmk VILab

o

To je ta svoboda!
Šel jsem jedenkráte navštívit přítele do

Jisté venkovské obce. Když jsem se k ní již

přibíšil, viděl jsem, co tam dříve nikdy nefvalo, na poliu dělníků nějakého pána. Což
je tu nějaký dvůr, že by to byl snad nějak

správec? Všdyť tu nikdy žádný dvůr nebýval.tom přichází mi naproti přítel můj, který
mne brzo poušilslovy: To je ta svoboda: Bylo
to sice velice tajemně řečeno, ale netrvalo to
dlouho a vzešlo mi světlo. Pán ten nebyl
správec, ale etal so majitelem statku, jehož
bývalý majitel jeho čeledínem jest a nyní za
dozoru toho milostpbána řepu na svých bý
vslých polích mu okopává. To je ta svoboda!
Pohrdání náboženstvím, plácánío osvětě a evo
bodě, fariantská hrubost proti faráři, „svobo
domyelný“ život bez chodění do kostelal
A konec konců! Ze svobodného a zámožného
rolníka křesťanskéhostal se otrok! Čí se stal
otrokem, to se bojím říci. Ale soudný čtenář
si to domyslí.

To obrázek v malém dle skutečnosti. Ala
dejme na místo té venkovské obce Evropa
anebo aspoň Rakonsko; na místo onoho rol
nika liberalismus čili plané mlovení o osvětě
a svobodě, bezbožnický tisk a Zivot, eurovost
proti katolicismu; na místo onoho „milost

hána“ u řepy dejme si ty nynější pány světa,
teří víc a více uchvacují majetek, k němuž

Jim na mnoze pomáhají novomódní pokřtění
otroci a podobenství mé jest vysvětleno. A ne
mám, co bych k tomu doložil, než: To je ta
evoboda|

, A kdo nemá tolik peněz a času, aby ob
jíšděl Evropu anebo aspoň Rakousko, může
zůstati doma. Leckteré „staroslavné město“
anebo vůbec město „s probudilým a svobodo
mysluým“ obyvatelstvem mu podá 8amo důkaz,
jak přesmatnou pravdo obsahují slova: To je
ta svoboda! A snad právě doma tím nápadněji
se přesvědčí, co z původních křesťanských
obyvatelů a majitelů domů nadělala ta proti
křesťanská svoboda, to zaslepené bouření proti
katolicismu, čili jak ten náš svobodomyslný
život bez chodění do kostela a ty protikato
lické a liberalistické zákony usadily mezi námi
milostphány, a kdo jim otročí rakama, a kdo
plazením se před nimi. Právě doma 80 může
přesvědčiti, co to je za svobodu, která se osvo
bodilu od náboženství katolického čili od kle
rikalísmu a za to ae nčinila b ď tělesnou nebo
mravní otrokyní nepřá elů svých.

Avšak na tyhle věci jsme v Obnově z čisté
a křesťanskélásky upozornili víoekráte, až jsme
tím i drahé topivo poskytli jistým místnostem.
Ovšem že jeme si nikde mnoho vděku nedo
byli. Je to klerikalismns a dost! Raději otročit,
než po katolicku smýšlet, žíta svět posuzovat.
Nám pak připadá opět a opět ta „útěcha“
mého příteletam u té vesnice obsažená v ulo
vech: Ioje ta svoboda.

Ale abychom něco novějšího z té svobody
podali, předkládáme dle našeho příkladu jiné
a té svobody pocházející zotročení, ožobračení
a zbídnění národů.

Zu starých — dle domnění mnohých, ještě
hloupých časů — byl vojákem, kdo chtěl, čili
kdo se za peníze k vojančení dal najati, „na
verbovati“. Pro etáty i jednotlivé lidi bylo to
tak lepší. Vojny se taky odbyly, ale vojska
bylo méně, nestálo: to tedy tak ohromné mi
liony, a pak byl vojákem, jen kdo chtěl. Tím

byla osobní ve zvolení stavu a povolání, jak mu po zákona Božském patří, zacho
vána. Nikdo nebyl nucen vojákem 6estáti, jen
nanejvýš za trest byl někdo proti vůli své do
vojska vřaděn. Ale verbování čili najímání
k vojsku skoro všade přestalo, a nastala „vše
obecná branná povinnost“, Dle toho je každý

zdravý mladý muž nucen po jisté leta býtivojákem. Ač má k tomu povolání anebo ne; at
ee mu tím třeba i celá jeho životní dráha
zkazí, musí do kasáren a musí na „execírku“.

-i
Jak se ta execírka s důstojnosti a svobodou
člověka vůbec a vzdělaného zvlášť kde pro
vádí, o tom je těžko psát. Byla by r toho
třeba uráška pruské armády, a to je ode ume
daleko. Ale na exocírku v dochu poníženosti

a pokory, jak poddaným sluší, se míčky dívati
a 00 je libo si myšleti, nebrání se nikomu.

A od které doby začala ta svobodu tak
obmezující „všeobecná branná povinnost ?“ —
Divná, přepodivná to věc, a jen ten zotročající
prý klerikalismus se to opovažuje říci. Toto
obmezení osobní svobody počalo od francousské
revoluce, od té rovoluče, která sesadila Boha,
zprznila náboženství, stínadlem trestala jeho
vykonavatele ; od té revoluce, která si obrala
za beulo: svoboda, rovnost a bratrství! A je
stliže dnes žádný stát si pomoci nemůže a
chce-li so ubrániti, každého zdravého vojákem
činiti musí, je to opravdu přesmatná podívaná.
Pohrdání náboženstvím, plané mlavení o svo
bodě,obzvláště pak zášť proti církvi katolické
přivodilo toto novověké nevolnictví! — To je
ta svobodal

Napadá mi ještě něco. Execírka u vojska
má podobné jméno, jako mají jisté katolické

pobožnosti, které Sad exercitiemi. Jest tořada zbožných řečí čiliúvah, které se konají
proto, aby člověk vzpomněl na Boba a svůj
věčný cíl a tím k přemýšlení o sobě přiveden,
k vyšším věcem, než ty pozemské jsou, po
vznešen a polepšen byl. Konajíli se tyto exer
citie lidu, nazývají se missie. Ale ať 86 konají
kněžím, štadentům, vzdělanějším lidem anebo
obecnému lidu, a tak nebo jinak sa jmenují,
jest to jistá execirka lidské duše a to velice

prospěšné Avšak tato execiírka Be přemnoým nelíbí, a právě„vzdělaní“ a „svobodomy
slní,“ ač by jí nejvíce potřebovali, bývají je
jimi odpůrci. Netuší ovšem, čím méně počalo
býti execírky duchovní, náboženské, tím více
že nastalo execírky na „execírplacech“; čím
více národové přestali poslouchat Boha, tím
více že jejich synů musí poslouchat kaprály;
čím více ge zprznilo chrámů, tím více že se
musilo nastavět kasáren; čím více 8e prolilo
krve etínadlem v protibožeké revolaci, tím
více že poteče krve na bojištích. — To jo ta
avobodal

Nebylo by lépe pomýšleti na návrat
k svobodě ve smyslu katolickém? Nebylo by

pe udělat všem národům a mezi nimi obzvláště těm, kteří jiné učí a vedou, nějaké
velkolepé duchovní exercitie, při nichž by po

znali Boha a Krista, jakožto jedině pravý
pramen svobody, při nichž by se od toho ma
monu a požitkářství k vyšším věcem povzne
ali a —polepšili?! Mělo by to jistě za následek,
že by bylo méně té jiné execírky. Jistě by se
odzbrojilo, počet vojska by se zmenšil, svoboda
osobní by se světšila. A což kdyby ty exercitie
uárodů tak atkvěle dopadly, jako na učkte
rých osadách dopadne mnohdy missia? Což
kdyby křesťanským, nižším a vysokým škol
stvím změnila se takměř celá tvářnost Evropy
etenající pode jhom, Boha nenávidícího libera
lismu, a v duchu křesťanství pravého se za
řídil světový soudní dvůr, který by rozepře

států rovnal bez kanonů, pnšek a zabíjení lidí,jak to i sám Bismark udělal, kdyš papežeza
rozhodělho zvolil. Nebylo by to lepší, než
nyní?

Bohušel, že liberálnictvím a matoriali
emem prosáknutí národové, a obzvláště jejich
vlády o takovýchto exercitiích ani slyšeti
nechtí. Bude nejspíše Bůh sám nějaké ohromné
exercitie národům dávati, jako je n. p. dal
válkou třicetiletou, až totiž nepravým svobo
dářetvím svým krví, ohněm a morem poučení
s tím, co si na místo Boha oblíbili, ztrestáni,
poznají tu velikou pravdu, že Bohu a Kristu
odporovati jest otročiti, jemu však slonžiti že
jest — kralovati čili opravdu svoboden a
Btasten býti.

ZB

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 4. září.

(Úeská universita v simním běhu 1901—1902)

Za posledních dnů nastalá a dešti pro
vázená chladna, při nichž i v některých kra
jinách západních Čech v Pošamaví snížek po
letoval, shánějí do Prahy zpět po celé střední
Evropě rozběhlé zdejší „luftáky“ k domácím
krbům a do Škol. Po dva měsíce jakoby z po
lovice vyprázdněná Praha začíná Sezase plniti
a oživovati, kterýžto proces bude dokončen
počátkem října, až se sejde studenetvo na vy
soké školy.

Zajisté že bude každého čtenáře, kterýse
o vařejný život a působící v něm osobnosti
zajímá, baviti, když zví jména osob, jež na
české universitě jako učitelé působí a když se
doví, jakým předmětům a zástojům vyučují.

Na zimní školní běh 1901—1902ohlášeny
jsou na české universitě v Praze přednášky
od následujících pánů, a sice na fakultě doho
slovecké bude přednášeti ř. prof. dr. Sedlá
ček hlavně biblické starožitosti (4 hod. týdně)
a mluvnici jazyka hebrejského (3 hod.); ř.
prof dr. Kadeřávek bohovědu základní (4 h.),
metafysiku obecnou, výklad summy sv. To
máše Akv. a logiku kritickou; č. prof. dr.
Pachta dognatiku (8 hod.); rektor magnifi
ens ř. prof. dr. Sýkora úvod do knih nového
zákona (4 hod.) a 4 hod. ještě jiné výklady;
ř. prof dr. Vřešťál morálku (5 hod.); ř.
rof. dr. Fr. Kryštůfek církevní dějiny (6

hod); ř. prof. dr. Pecháček pastýřské bo
hosloví; m. ř. prof. dr. Tampach právo cír
kovní (5 bod.) a sociologii křesťanskou (2 hod.)
a docent Tippmann katecbetiku.

Na fakultě právnické bude přednášeti dv.
rada ř. prof. dr. Hanel soukromé právo ně
mecké ( hod.) a právní děje německé (ó hod.);
ř. prof. dr. Hejrovaký dějiny a systém řím“
ského práva Boukromého (institace práva
římského) (8 hod.) a římský civilní proces
(2 hod.); ř. prof. dr. Jaromír Čelakovský
dějiny práva v zemích českých (5 hod.); ř.
prof dr. Stapecký římské právo dotální,
rakouské právo občanské a rakoaské právo
horní (8 bod.); č. prof. dr. Henner právo
církevní (7 hod); ř. proť dr. Zacker 0
právu mezinárodním (4 hod.) arakouské právo
trestní (5 hod.); dv. rada ř. prof.dr. R anda
rakouské právo občanské (4 hod.)« směnečná
a obchodní (6 hod); ř. prof. dr. Pražák

všeobecné a rakouské právo státní (5 bod.);ř. prof. dr. Bráf národní hospodářství (6 hod.)
a vědu fiuaoční (5 hod.); dv. rada ř. prof. dr.
Ott o řízení soudatm podle zákonů ze dne
1. srpna 1895 (7 hod) a o notářství a řízení
pozůstalostním (3 hod.); dv. rada ř. prof. dr.
Talíř o finančním práva rakouském (5 hod.)
m. ř. prof. dr. Herrmann čl. Otavský smě
nečné a obchodní právo, rakouské právo pa
tentní a právo pojišťovací (7 hod); soukr.
docent dr Horáček nár. hospodářství(5
hod.); dějiny vědy národohospodářské (2 hod.)
a vědu finanční (5 hod.); docent dr. Kadlec
agrární právo bosenské; docentdr. Vančura
římsképrávodědické; docentdr. Trakalo
pojmu a rozdělení práva;docent dr. Tilsch
rakonské právo rodinné; docent dr. Prašák
úvod do studia práva trestního; docent dr.
Miřička rakouské řízení trestní vojenské;
docent dr. Slavík uaaka o soudním lékař
ství pro právníky a docent Blomann vše
obecná účtověda.

Na fakultě lékařskébude přednášeti ř. prof.
dr. Janošík aystematickouanatomii; ř.prof.
dr. Mareš fisiologii, dv. rada ř. prof. dr.
Spina všeobecnou a experimentální patholo
gii; ř. prof. dr. Kabrhel nauku o hygieně;
ř. prof dr. Hlava pathologickou anatomii
a spojená a ní ovičení; ř. prof. dr. Horba
ozewski chemii pro mediky;dv. rada č.
prof. dr. šl. Jironš farmakologiia nauka o
předpisování léků; dv. rada ř. prof. dr. Ei
selt má klinika lékařskou; ř. prof. dr. Mai



xner epeoialní patbologii a theorii vnitřních

nemocí; ř. proí. dr. Thomare "praxi políklinickou a cvičení v rozmanitých methodách
vyšetřovacích; ř. prof, dr. Maydl odbornou
pathologii u tberapii nemocí chirurgických ;
dv. rada ř. prof. dr. Schobl speciální patho
logii a therapii nemoci očních; ř. rof. dr.
Reinsberg maaka o soudním lékařství
s praktickým cvičením v soadních obdakcích;
ř. prof. dr. Janovský nauku o pathologii
a therapii nemocí kožních a o funkcionálních
nemocech orgánů poblavních;ř. prof. dr. Pa
vlík výklady o porodnictví u nemocech žen
ských a operační kars porodnický; F. prof.
Kuffper povšechnou i odbornou psychiatrii;
m. ř. prof. dr. Schrutz úvod ze studiu lé
kařství a soustavný přehled dějin lékařství;
m. ř. prof. dr. Rohon všeobecnouaspeciulní

hietologi'; m. ř. prof. dr. Kimla počhologíckou bistologii; m. ř. prof.dr. Chodonnský

toxikologii a fermakothoreponticků úvahy;m. ř. prof. dr. Kukula pathologii a therapii
nemocí traktu močového; m. ř.prof. dr. Kan.
mann pathologii a tberapii nemocí ušních,
nosních a hitanových; m. ř. prof. dr. Deyl
má poliklinika chorob očních a praktický
návod k rozpoznání a léčení chorob očních;
m. ř. prof. dr. Nessel zubní lékařství; m. ř.
prof. dr. Pe či na má klinika dětských nemocí;
m. ř. prof. dr. Scherer praktická cvičení
v diagnostice a therapil chorob útlého věku
dětského; m. ř. prof. dr. Rabeška nauku 0
gynaekologických operacich; m. ř. prof. dr.
Kušpárek o nákazách zvířecícha prohlídku
masa; dccent dr. Velich experimentální stu
dium cborob infekčních a patlologii krve;
docent dr. Formánek nauka o zkoumání

potravin; docent dr. Růžička o immaonitěa
immonigaci proti nakažlivým chorobám; docent
dr. Houl bakteriologii lékařskou a technickou
a výklady o aetiologické léčbě nemocí infek
čních; dr. Matějovský syst. naukuo léčení
lázeňském a léčbách diaetetických; dr. Hná
tek repetitorium diagnostiky nemocí vnitř
ních; docent dr. Veselý klinické vyšetřovací
methody chorob vnitřních a lékařskou techniku;
docent dr. Syllsba olektrodiagnostikua elek
trotherapii; docent dr. Haškovec neuropa
thologii; docent dr. Heveroch podrobnou
anatomii centrálního nervstva; docent dr.
Frankonberger cvičení ve vyšetřování
hrtanu, nosu a dutiny nosohltanové; docent
dr. Chalupecký úvod do lékařství očního; do
cent dr. Slavík vybrané kapitoly ze sovdního
lékařství a praktická cvičení v soudních ob
dukcích; docent dr.Bukovský therapii pří
jice; docent dr. Švehlao výživě a chorobách
traktu zažívacího ve věku dětském a kasni
stiku chorob dětských.

Na fakultě filosofickébudou přednášeti ř.
prof. dr. Hostinský všeobecnouestetiku, o
stycích mezi hudbou a básnictvím a 0stavi
telství starého věku, ř. prof. dr. Masaryk
praktickou filosofii; dv. rada ř. prof. dr. Stu
dnička úvod do analytické geometrie v ro
vině a o integrálech omezených; dv. rada Ť.
prof. dr. Weyr projektivnou geometrii, dv.
rada ř. prof. dr. Strouhal experimentální

FEUILLETON

ZBabylona do Borromea.

Bývalý Borromeista, teď již starý kněz a
mladý bručák, chápe se za volných chvílek škol
ních prázdnin svého psacího náčiní, aby něco
málo z toho, co mu utkvělo v mysli, sdělil s ji
nými a to ohledně Borromea i prvních jeho
chovancův v letech pošedesátých z minulého sto
letí. Tehdáž v Čechách, milí páni studující, jinak
se ro cestovalo nám, nežli nyní vám: a jináče
jsme muselistudovati my, než jak studujete teď vyl

Postrádajíce železných drah, chodívali jsme
z Vagac i na vagace pravidelně pěšky, majíce často
domů velmi daleko, neb gymnasia byla příliš od
sebe vzdálena — vždyť na jeden zemský stupeň
buď východní délky nebo severní šířky přišly
tenkráte asi dvě střední školy; tudíž jen pěšky a
to do »nedozírama daleka« bylo nám na «svých«
jeti; jindy trčeli jsme pod formanskou plachtou
těžkopádného Fuuňku; ba tu a tam zapřábli si
také dva psíky do vozíka, naložili sebe i kufřík
s rancem peřin — a už to jelo, třebas až ze So
botky do Hradce; je to asi 8 mil neb přibližně
asi 60 kilometrů.

Tak jezdíval studující X.; a jiný jel zas
z Hořic do Hradce v noci, sedě, ježto »štol
vogn« byl již z Jičína cestujícími nabitý, na vrchu
vozu — tedy byl v hořením štoku — jsa přitom,
by za dřímání nespadl buď na hromádku kamení
neb na trávník do příkopa, ukrutně přivázán
provazy k tomu loudavému našemu rychlíku. O
radostné cestování!

Též ráz i okolnosti našich studií podstatně
se různily od způsobu moderního studování za
nynějších osvícených dob. »Za málo peněz málo
muziky,« říkává se teď; ale dříve moblo se prá
vem tvrditi: »Za málo peněz mnohá, dlouhá

fysiku a úvod do elektrotechniky; ř. prof. dr.
G rasa oferickou astronomii; ř. prof. dr. La
dislav Čelakovský speciální botaniku; ř.
prof. dr. Velenovský systematickoubota
niku; ř. prof. dr. Frič zoologii; ř. prof. dr.

Ve id ovský biologii všeobecnou; ř. prof.dr.Vrba mineralogii; ř. prof. dr. Voldřich
geologii fysiografiokou; ř. prof. dr. Braaner
chemickou analysn kvantitativou a praktická
cvičení, ř. prof. dr. Rayman chemii anorga

nickou a organickou; ř. prof dr. Goll dějinyXV. a KVL století; ř. prof dr. Kalouse
dějiny české od nastoupení-krále Ladislava
1453 a děje ústavy v Čechácha na Moravě
od r. 1526; ř. prof. dr. Palacký národopis
Evropy, Alpy a zoogeografickérozdělení země:
dv. rada ř. prof. dr. Kvíčala srovnávací hi
storii řecké a římské literatury; ř. prof. dr.
Král státní zřízení římské a výklad Plauto
vých menaechmů; ř. prof. dr. Novák dějiny
římského básnictví lyrického; dv. rada ř.prof.
dr. Gebauer vybrané části české literatury
doby starší ; ř. prof.dr. Jarník historickou
mlovnici jazyka francouzského a dějiny staro
francouzkého básnictví epického; Ť. prof. dr.
Mourek historii literatary německé doby
staré a historickou mluvnici jazyka německého ;
ř. prof. dr. Dvořák arabštinu, perštinu a
o vzdělanosti číneké; ř. prof. dr. Frida
(Jaroslav Vrchlický) dějiny vlaeké literatary
od Tossa k Maazonimu, Jid v Lliterataře
středověké u renaisance literatary ©proveu
galské a katalonské; ř. prof. dr. Zubatý
výklad Haršadévovy, Ratnavali a o skladbě
jazyků indoevropských; m. ř. prof. dr. Dr
tina dějiny paedagogiky a dějiny filosofie
novověké; m. ř. profesor Frant. Dr. Au
gustin mathematické a fisikalní poměry
země, fysiku | atmosfery a cvičení v pozoro
vání výjevů meteorologických; m. ř. prof. Dr.
Počta palaeontologii všeobecnou, m. ř. prof.
dr. Bělohoubek chemii farmaceutickou;
m. ř. prof. dr. Niederle slovanské staro
žitnosti historické; m. ř. prof. dr. Polívka
sloveso v jazycích slovanských a písemnictví
raské v druhé polovici 18. stol.; m, ř. prof.
dr. Pastrnek mlavnici jazyka etaroslovan
ského a dějiny starého písemnictví slovanského;
m. ř. prof. dr. Kraus dějiny německé litera
tury; tit. prof. dr. Hausgirg 0 všeobecné
fysiologii« biologii rostlin; tit. proť,dr. Zíbrt
dějiny pověry ve středověku; docent dr.
Čáda nástin psychologie dítěte a logiku;
docent dr. Fr. Krejčí psychologii na základě
čistě empirickém; docent dr. Novák fysi
kální praktikum; docent dr. Mrázek přehled
typů živočišných; docent dr. Barvíř přehled
bornin a praktikum petrografické; docent
dr. Maticgka centrální nervová soustava
člověka; docent dr. Bidlo dějiny národů
slovanských; docentdr. Šusta sociální dějiny
Anglie; docent dr. Novotny dějiny hnotí
husitského; docent a suplent dr. Pekař
dějiny rakouské; docent a eupplent dr. Frie
drich encyklopaedii pomocných věd histo
riokých; docent dr. Chytil doba pozdní go
tiky a ranní renaissance a Velasguez a Ma
rillo; docent dr. Matějka Rafael a Miche

stucia«. Když v Čechách stál korec 10—12 zla
tých, ne šajnů, ale stříbra, platilo se zu stravu
synka, študentíčka od bohatých rodičů jen 80 neb
100 zl.; u nyní při nápadné láci všech obiltn,
blavně ale pšenice — hektolitr za 6 zl., klopí
český otec »stravného« za syna na studiích ročné
nejméně 200 zl.

Chudým pak jest nyní cesta do gymnasia
téměř úplně zatarasena. Dříve, jak mooho bývalo
nemajetných studentů! V kapse Torričelské vacu
um —to jest jako nic, učebné knihy u mnohých
žádné, boty, kabát před prázdninami . . . i darmo
povidat — a při tom však mysl vždy veselá, čili
jak teď s Durdíkem říkéme »dobrá náladas,
spokojenost s málem, nároky na pohodlné žití
skromné, v ústech často jará píseň a málokdy
pokoutně vonný doutníček, půllitr českého piva
v některé zastrčené, ale přec slušné hospůdce, buď
v Plotištích neb na Novém Hradci nebo někde
Jinde v Čechách, A nyní? Nejsem já »laudator
temporis actis«, chvalořečník starých dob a hance
nových časů, jak se říká, ex offo, to jest ze ře
mesla; ale ona zkušenost, natrhaná na luzích
studentských včera a dnes, ta ať za mne mluví.
Můj synavec dotáhl to před několika roky ve
studiích až do čtvrté, kdež chudák měl to neště
stí, že jej latinské busa štípla do nohy a řecký
kozel trkl do hlavy. Po této řecké trogedii s zá
roveň nezdařeném a Gally útoku na Kapitol
říeský praštil náš český Fanoušek ilatinskou
palestrou i řeckým aoristem i bradeckým gym
nasiem o zem a dal se zapsati, podrobiv se při.
jimací zkoušce, při níž nepropadl, do poctivého
cechu Merkuříkův, aby tedy studoval na akádemii
obchodní. A víte, oč mne nejdříve žádal? ©Dů
tklivě prosil, vyhledati mu taký v Hradci byt —
dříve zůstaval v Borromeum — kde není malých
dětí ani břinkavého fortepiana, že by ho tovelmi
Nnrozrušovalo,« ježto on Francek — jest strašně,
báječně snervosní, I aby tě Franto! — To my
panečku staří studenti z let předšedesátých byli

Jangelo a malířství v KIX století; docent dr.
Výsok ý řecké starošitnosti soukromé; dosent
dr. Grob Platonův život a spisy; docent dr.
Mácbal české literatura od 1880—1900;do
cent dr. Vlčejk od husitství k humanismu a
byronství v poesii české; docent dr. Mobl
starofranovozskou mluvnici a docent dr. Jan
Krejčí německou literaturu doby přítomné.

oto vyjmenování osob a vytknotí jejich
působení na universitě budou | zajisté vět
Šinu našeho čtenářstva zajímati.

"6 87“
Drobná obrana.

Ještě slovo ©hunské pollticet „Náš
jediný cíl jest svoboda a pokrok a těm ne
staví so v cestu ani církev židovská avi evan
gelická. Jediní, na ktoré v postupu svém na
rážíme, jest kleras katolický a proto bojujeme li

pro klerikalismu, máme na mysli jedině klorusatolický“. Skrovný tento úryvek z hunského
armadního rozkazu „Osvěty“ proti kněžím ka
tolickým vykládá světu příčinu klerikálního
nepřátelství. Ti kněží katoličtí, ti staví se v cestu
svobody a pokroku! A kdo vlastně tlačí v potu
tváře kára vzdělanosti ka předa? Inu, stou
penci „Osvěty“, kteří jsou rabínům a pastorům
za to vděční, že je v jejich lopotné nápaře ne
zdržují. Tedy -ne snad židovské peníze aneb
pruské marky, jak tn a tam někdy některý
svobodný myslitel neprávem „Osvětu“ pode
zřívá, nýbrž čistá láska ku vědeckému pokroku
káše „Osvětě“ odstraňovati z jasné svíce vzdě
lanosti škodlivý klerikální troud. Problašuje
se tedy „Osvěta“ | svým potlráním klerika
lismu za kratiknot neboli lichtpnc, Jest zajisté
záslužnou práce kratiknotu a proto by v dě
jinách kulturních i pardubický kratiknot činil
nárok na vděk potomstva, kdyby „pucoval“
skutečně škodný trond na pochodní obecné
vzdělanosti, byť jinak pro zvýšení kultary ne
přičinil ani mrvu positivní práce. Než ani tento
ekromný úkol kratiknotu nemůžeme pokrokář
skému listu přiznati, protože máme trochu
širší obzor o kulturní práci, nežli jaký mají
v táboře pokrokovém a protože kleras kato
lický nebyl nikdy škodným troudem na ovíci
vzdělanosti, nýbrž právě naopak nejzáslažnějším
osvěty šiřitelem. Zvolila si tedy „Osvěta“ po
tiráním katolického kleru pro jeho prý nesla
čitelné sianovisko ku vědě a pokroku úkol
naprosto bazpáteřný a tudíž směšný. Malá pro
cházka kultarními dějinami maně vykonaná nás
o tom přesvědčí.

Vědecké studinm považovala církev ka
tolická od svého založení za přední ozdobu
svých synů. Již ve 4. století píše sv. Řehoř
Nazianský „Nezavrbojme vědy, protožese uá
kterým nelíbí, a pokládejme její nepřátele za
lidi hrubé a nevédomé“,

V „temném“ středověku, jenž se proto
jmennje temným, že o něm v hlavě pokroko
vých žurnalistů bývá velmi temná znalost, za

jinší kubíci, nevědouce ani, že jest na světě ne
moc, jíž Aeskulapci učeně říkají „nervosa«.

Několik nás v oné době dostalo se na stu
die až do Babylona — oe ovšem tam, kde před
věky studoval Daniel a jeho soudruzi chaldejskou
gramatiku, daleko v Asii na řece Eufratu —
ale tu v Čechách, v jednom městě na Labi a nad
Orlicí.

Babylon Hradecký nic jiného není nežil se
verní křídlo seminářské budovy a snad nepatrný
zbytek starého hradu, kde před lety sídlívaly
vdovy bývalých českých králů. Z výšin těch Ba
bylonských sestupovalo nás každého dne po
třikráte čtvero studentíkův v modrých kazajkách
do hlubin seminářského refektáře čili jídelny,
»prostírate, to jest upravit stoly pro jídlo pánům
emajstrům“ a pak jim donášet epokrmy<, aby za
to oni vlastním utrhli ústům a dali nasytiti se
nám, zachovávajíce újmu postní po celý skoro
rok. Navzájem ale také my rádi ze ssvého«
udělovali jiným, kteří v semináři neměli stravy,
ale toliko jen úkradem sem docházeli. Říkáno
jim: Subsynkové, Takový subsynek obdržel jednou
od nás několik talířků polívky, která právě z ku
chyně byla přinesena, nám ale mnoho svou pod
statou se nezamlouvala; ubohý subsynek, zabari
kádovaný takovou »spoustou« bílých nádob, mi
lou horkou tekutinku pořád solil, solil, při tom se
potil, potil, koštoval a zas koštoval ta:s z toho,
tu zonoho talíře, na +okošte nabíral, až konečně
lžicí o podlahu sekl a nablas »gromko«, jak ří
kají Rusové, řekl: »Hoši, já všecko na světě sním,
ele tohle pozřít není možná. Homerický smíchpo
celém refektáři.

Tu udble otevrou se dvéře u jídelny a
na prahu volání: Nejeste, nejezte nikdo polívku;
v kuchyni se stal omyl, místo z hrnce, kde byla
uvařena polívka, nabírala služka z jiného, kde se
vařil na prádlo škrob. — Nový tu zas mezi stu
denty smích a za chvílenku na pravé, chutné te
kutině pochutnával si s námi ten, jenž všecko na



obila církev katolická university a vyučovala
národy svými syny. Kdo pak učil v Prazena
universitě ze Housa! Byli toučenci pokrokářetví,
anebo to byli katoličtí kněží? A Husovadoba
přece vrhla pochodeňosvěty ve vratvy národní!
Či zapomněli jste, pánové, svou řeč z červen
cových schůzí? V „temném“ středověku tedy
kláštery, katolické chrámy a školy byly kul

turními ohnisky a jenom katoličtí kněží přsto“vali vědu, dodělavše se překvapujícíchvýsledků.
Františkánský mnich, RogerBako (1214—1294)
prohlásil dávno před jinými methodu zknše
ností (indukcí) za jediný pramen vědy a klíče
tohoto chopila se teprv moderní doba, připi
sujíc jej omylem pozdějšímu očenci aoglickému
lordu Bakonovi (1626). Františkánský mnich
upadl v zapomenutí, jakož i jiný katolický
veleduch Leonardo da Vinci, za to však pro
testantský lord ozdoben byl ku větší slávě
bludařské sekty cizím peřím. V astronomii
způsobil úplný převrat katolický kanovník Ko

porlé svou naukou o pohybu naší zeměa ra.ormní jeho výzkum podzáštitou osvíceného
papeše Pavla III. podoikl vítězný zápas —
6 protestantskou úzkoprsostí, která nechtěla
přijati nový světový názor, protože pocházel
z hlavy nenáviděného papežence. Luther na
zýval Koperníka „ztřestěným astrologem“, Me
Janchton „bláznem“ a protestanté do 18.století
vůbec výzkamu Koperníkova neuznali. Vastro
nomii n. př. kněz Picard svým přesným změ
řením poledníka položil pevný podklad New

tonovi ku vyšetření zákona gravitačního. Mo
derní fysika spočívá na práci katolických kněží
Castelliho, Mersenaa Gassendiho, kteří vy
tvořili mechaniku, hydrostatiko, bydrauliku a
hydrodynamiku tak důkladně, že moderním
učencům mnoho ku dokončení jejich práce ne
zbylo. P. Merseu založil akustiku, kapucín de
Rbeita uestrojil operní kakátko, arcibiskup
Spalatro vyložil vědecky vznik duhy, P. Leu
rochon o 150 let dříve před Wattem uveřejnil
dilo o praktickém užití parních motorů, ale
„nestranná“ historie přisoudila opětně prvenství
anglikánovi. A tak bychom mohli čtenáře své
provésti zeměpisem, historií, filologii, a přesvěd
čili bychom je i maně uvedenými doklady, že
katoličtí kněží pro vědu vykonali více, nežli
pokroková generace tuší. Můžeme tedy s útrp
ností přijati slibovanou náparu „Osvěty“ v
hunském potírání kultuře škodných klerikálů,
protože suma se přesvědčí v tomto boji, že
bez klerikalního vedoní a poučení duševní
obzor pokrokářů by uvázl jenom na papou
škovitě naučených historických a konvenienč
ních lžích, jež vyfabrikovala na ostouzení ka
tolíků protestantská a v naší době protestantská
i židovská literatura, jak tvrdí francouzský
filosof de Mairstre, řka „historie během po
sledních tří set let byla velikým spiknatím
proti pravdě“. Kdo není zrovna raněn duševní
slepotou aneo není koupen, nebude Tozhlašo=
vati, že se smí bojovati jen proti katolickému
klerikalismu ve jménu svobody a pokroku.

Času se resoluce Kroměřížského sjezdu
velmi málo zamlouvají. Věříme rádi; leč svý
mi protidůvody 8e Čas zbytečně kompromitaje.
Jestliže prý dle resoluce ejezdu mravní vý

světě snědl. Z Babylona by.o vám choditi do
»města« do gymnasia kolem olýnovaného stave
niště, kdež v letech šedesátých budovala nám
celá diecése velkolepý, nádberný dům, budoucí to
naše Borromeum, kamž jsme se měli dostati i
my, kteří jsme v Babyloně, byť ne v zajetí,

* předce ale jen byli na cizí lavici. Babylon na
Labi; poslední to Mohykán z rozsáblých druhdy
budov královského zámku v Hradcil A studenti
Babylonští z r. 1860, poslední zas Mohbykáni ze
všech těch, kteří tam byli studovali!

Msgr. Dominik Filipp, pap. prelát, pošt. pro
tonotář, kněz jubilár vydal roku 1861 spis o
Borromeu, z něhož vysvítá, že náklad na zakous
pení a sbourání starých domů č. 183, 184 a 192
a na zbudování v tomž místě nové naší velkobu»
dovy činil více než 70.000 zl.

Na milodarech se seálo:
Od Jehoc,k. Velič. císařeFerdinanda Dobrot,

5000 zl.
Od Jeho Exellencí nejdůst. p. biskupa Hanla

18.000 zl.
Od nejdůstoj. Bisk. Konsistoře 2.000 zl.
Od vysokých patronů farních chrámů Páně 5.000 zl.
Od důstoj. kněžstva a zbožných věřících z 31 vi
kariátu hradec. biskupství 20.000 zl.
Rozličných příspěvků též 20.000 zl.

Úbrnem 70.000 zl.
Dozor na stavbu, která dne 26. dubna

r. 1858začala a dne 7. dubna r. 1860 dokonána
byla a již prováděl bradecký stavitel Frant. Do
brkovský, měli nejdůst. páni František Pelikán,
infulovaný arcijáben kathedr, kapitoly a Josef
Češka, doktor filosofie a rektor bisk. semináře,
kteřížto dva hodnostáři byli potom pro své
neskonalé zásluhy, jichž si byli vydobyli o vznik
3 úpravu Borromca, jmenováni od J, B. M. do
hlížiteli ústavu. 7

(Pokračování).

chova má postupovatina základě křesťanském,
to prý dlužno míti na zřeteli, že Tolstoj,
protestanté, starokatolíci a Hus také staví
evou reformaci na základech křesťanských.
Při tom se ovšem Čas otřel o vamospasitel
nost církve. Milý Úase, znáš přece přísloví:
„Ůiní-li dva totéž, není to totáž“. Uf se hlá
silo mnoho spasitelů, kteří tvrdili, že chtí
nadchnouti a obroditi lidetvo tou nejčistší
pravdou křesťanskou; jen byla u nich ta
chyba, že tu „nejčistší“ pravdu každý viděl
v něčem jiném a že lektvary lidských domyslů
kašdý chtěl předkládati jako neomylný lék
Boží. Komu znich dříve věřiti? Ty máš beslo:
„8 pravdou ven“. „Národní“ i „Radikální“
se také dušojí, že jen pravdu předkládají.
„Právo lidn“ ovšem nezůstává v tom tvrzení
pozadu. A každý jdete jinam, každý to sku
tečné spasení národa vidíte v politice jiné.
A to snad ani ty, Čase, nebudeš tvrditi, že
by každou politikou, jež si dává nátěr pravdy
a upřímnosti, národ náš k skutečnému zdaru
dospěl. Co se nahořekuješ nad jinými pravdo
mlavci politickými! Ale jestliže ty sám vidíš
samospasitelnost ©pozemskou jen v jedné
straně politické, nebndeš se nám diviti, že
zase my katolíci vidíme samospasitelnost du
chovní jen v jediné straně náboženské. Nesmíš
míti za zló katolíku, že chce střežiti ryzí
pravdu v příčině věcí nebeských, jestliže 8e
(aspoň dle svého tvrzení) tolik namáháš o
uplatnění ryzích pravd politických. To enad
uznáš sám, že pravdy křesťanské nemohou
býti míčem, jímž by různí liberálové dle své
vůle pohazovali, kam by se jim líbilo. Vpašuje
li někdo svévolně do Kristova učení lecjaký
padělek, činí dle našeho soudu skutek od
vážnější a zodpovědnější, než klopýtne-li v po
litice světské, byť dával stokrát svému „vý
zkuma“ značka křesťanství. Už nám masíš

tedy přisvědčiti, žejeko jen jedna politikajest samospasitelná, tak také jedna víra může
vésti necmylně k spasení věčnému. Táboři ve
jménu křesťanství hlásali ku př., že každý,
kdo si neumyje ruce své v krvi protivníků,
„jest zlořečenej“. Bořili chrámy jako „lidské
nálezky“, smrtí trestali jiné kněze husitské
proto, že sloužili v ornátech. To bylo také
„křesťanství", které bys mity za pravé neuznal.
A že Hus neměl velikého podílu na hrozném
rozvratu, jenž se po jeho smrti v Čechách
dostavil? Dlouhá by byla o tom kapitola.
Toliko podotýkáme, že i na fanatismu Táborů
má podíl značný. Vtrašoval mezi lid 8 kaza
telny, že již nadešla doba Antikristova, že
jest soudný den blízko, atd. Plody uzrály
hned po jeho smrti. Ale přes to vše jeho celou
reformační snahu neodsuzujeme, ačkoli nás
z toho Čas podezřívá, Napsalf Hus mnohé
věci pěkné, o nichž by měli pokrokáři naši
vážně meditovati. Těm čtenářům Času, kteří
jsou dosud na papíře katolíky, předkládáme
k úvaze zatím tento citát z Husa: „Ten hřeší
proti čtvrtému přikázaní, nectě otce Krista a
matky, olrkve svaté, kterýž vida matku svou
v údech hříchem zprzněnou, netoliko neutře
prsty, ale přidá neb rozmaže“. Pozor tedy,
Úase; ke kacířům byl Hus nezdvořilejší než
kterýkoli nynějšíkatolík, Odeuzovaljek smrti
časné i věčné. Radil, aby se každý snažil

„neznání církve svaté činí v lidu mnoho
bladův.“ Do kolika ještě Čas při své zna
losti, církve upadne!

Politický přehled,
Nové volby do sněmu království Českého

jsou již vypsány; a sice budou se konati za ven
kovské skupiny dne 8. října, za města a průmy
slová místa dne tr. října, za obchodní a živno
stenské komory dne 14. října a za skupinu svě
řenských i nesvěřenských velkostatků dne 15, října
1901. Volby v kurii venkovských obcí konají se
přímo tím způsobem, že dnes místo jednoho vo
litele za 500 osob může jíti k volbám 500 osob
přímo, když každý z těchto voličů platí nejméně
8 K přímých daní.

V Čechách scházejí se už důvěrníci jednot
tlivých volebních skupin, aby jmenovali své kan
didáty. Nyní bude závažným každý jednotlivý hlas,
Každá politická strana musí dnes počítati se stra
nou katolickou, ježto tato při přímých volbách
bude snad rozbodovatí ve prospěch neb neprospěch
toho kterého kandidáta, Strana německo-pokroková
a německo-lidová požadovala, sby je vládaodškod
oila za jistý úbylek jejich poslanců — v českém vel
kostatku; ale dostalo se jim řádného odbytí, jak
se strany vlády, tak se strany konservativní většiny
tohoto velkostatku.

Němečtí pokrokáři vydali již jakési volební
provolání. A poslanec Prade ukazuje tské v den
ních listech snahy německých lidovců, kteří by
nejraději celé království České rozdělili.

V Haliči při volbách volitelů ve volebním
okresu horodenském zavražděn byl prý rusínský

sedlák. V Krajině zase se potírají strana liberální
a katolická, lakže jejich boj se podobá vyhlazující
bratrovražedné válce,

Vláda má úmysl svolati říšskou radu na den
22. Fíjae. Ministrpresident dr. Kdrber má již vy
botovený program pracovní po nastávající zase
dání, kde chce vláda vyříditi zákon o dani z jízd
ních lístků, o zemědělských družatvev std.

K říšským volbám v Uhrách dojde v říjnu.
K volebnímu zápasu hotoví se všechny strany,

Caršti mantelé jsou již v Dánsku. Francou
zové se chystají uvítati tak vznešené hosty.

Část anglikánského duchovenstva postavila
se na stranu Boerů tím, že vydala protest proti
válčení v Jižní Africe, Lord Kitchener chce 70.000
svých vojáků poslati zpět do Anglie, ježto vidí,
že jsou naprosto vysílení jak tělesné tak duševně.
Angličtí vojáci a koně padají jako mouchy.

Kolumbijci vpadli prý už na úžemí venezu
elské, Spory mezi oběma repuplikami nejsou dosti
známy.

Princ Čun opustil už Bazilej a dojel do Po
stupimi, kdež byl císařem Vilémem II. slavnostně
přijatv audlenci, aniž musil třikrát na kolena padnout

Z činnosti katol. spolků.
Z Přibyslavi. ZdejšíJednota katol. pořádá

v neděli dne 8. září t. r. po požehnání veřejnou schůzi
v místnostech vlastních, va které promlaví p. Ant,

Drápalík, kand. profeesory, známý pracovník na polikřesťansko -socialním o předmětu: „Různé enahya cíle
za našich dob“, Hosté jsou vítáni.

Katolická národní jednota mažůa
jinochů a katolická jednota paní a dívek v Pardabicích
pořádají slavnost svěcení spolkového praporu dne 15.
září 1901. Prapor poavětí a slavnostní kázaní prosloví
Jeho Milost Nejdůstojnější Vrchní Pastýř Edvard Jan
Nep. Brynych, biskap kralovéhradecký.

Z Horního Stadence. Jednotakat.mužů
a jinochů koná svoji spolkovou schůzi v neděli dne

u panaK. Skokana. Přednášeti bude pan učitel V.
Vik z Jítkova na slova nár. plsně „Nepi, synáčka nepi
chalupa ti slet, zabije ti ženu, zabije ti děti.

Katel. národní jednota v Černilově
koná v neděli dne 8. t. m. o 2. hod. odpol. valnou
hromada, při níž přednášeti bude jednatel o thematě:
„Nezdolná moc katolické církre“. Vstup mají pouze
členové a jimi nvedení hosté.

Katolická Jednota v Kostelci nad
Orl. pořádá v neděli 8. září t. r. o půl 8 L večer
uvou měsíční schůzí s přednáškou dp. Ladislava Kan
teho o „pradikalisma a konservatismu.“

Zprávy místní a zkraje.
Zprávy diecésní. Ustenovenijeou: p.

František Lang, farář ve Spindelmůhle, za faráře do
Bernartic, p. Frant. Hlaváč, [. duchovní správce v tre
etnici v Kartouzich, za faráře do Ronova, p. Václav
Zěroig, kaplan Vosický, za kaplana do Pardubic, p.
Jan Hrackner, kaplan Přelončeký, za kaplana do Vosic,
p. František Bílek, adminiatr. Teplický, za admin. do
D. Libchav, p. Jan Kostkan, administrator veSvratce,
za koop. tamtéž, p. Jos. Filip, kaplan v Luži, za ad
ministratora do Střenic, p. Frant. Janák, kaplan, za
administr. v Žiželicích, p. Jan Vašíček, koop. Mare
Bovský, za kaplana v Kocléřové, p. Václav Kvasnička,
vikarista kathedrálního chrámu Páně, za katechetu
do Čas. Skalice, p. Jos. Kotlář, kaplan Solnický, za
katechelu du Hronova. Neomyaté: p. Frant. S70
boda, za kaplana do Přelouče, p. Josef Červinka, za
koop. do Mříčné, p. Coelest. Baier, za kopl. do Zdo
nova (Merkelsdorf:, p. Frant. Dostál, za koop. do Sol
nice, p. Jan Hampl, za koop. do Marešova, p. Jan
Roháček, zs koop. do Lučice, p. Ant. Kollert, za proz.
katecheta do Náchoda, p. Jos. Pícha, za proz. kate
chetu do Nov. Bydžova. V Pánu zesnul: p. Frant.
Hrabý, farář v Žiželicích, + dne 16. srpna 1901 (nar.
1842,vysv. 1868.) Uprázdněná místa: iželice,
fara patron. hrab. Zdemka Kinskýho, od 17. srpna,
Spindelmůber, fara, patron. náboš. od 21.srpna, místo
L. duchovního správce v trestnici Kartouzské od 30.
erpna b. r.

Upozornění p. t. duchovním aprá
vám. Před několika lety spáchána v chrámu Páné
v R. podobná krádež jako v Meziříčí a Libčanech a
sice z posvicenského pondělí na úterý v noci. I po
slední svatokrádeže vykonány dle všeko bnď v době
poutní neb posvívenské; 4 to přivádí mi na mysl,že
z pravidla na poutě a posvíceuí přicházejí všeliká in
dividua do obví a dědin, která těchto zločinů jsou
schopna, Jsou to zejména pověstní bráči s kostkami
(sudý — lichý) a Jiný drah všelijakých kramářů —
kteří byli pozorování, jak prohlížejí si zejména v0
tivní dary na sošktách Rodičky Boží atd. a kteří ten
kráte 1 nám soška P. Morie ulvapili. Od těch dob
dávám vždy ponocnému odměnu nějakou, aby v Čas
všeobecného veselí a bezstarostnosti o pouti a posví
cení — zvláště času nočního kostela ni všímal 8
možnému zneuctění chrámu Páně zabránil. Neché p.
t. duchovní správcové to vezmou na vědomí 8 sej
ména v období poutí a posvícení učiní vhodná zaří
zení — vo smyslu nařízení N. b. Konelstoře ze dne
17. arpna b. r. E. S. osobní děkan.

Turecké poměry ma pardubicko-li
bereeké dráze. Židovskádrába pardabicko-libe



recká vytělila s našeho kraje již keské miliony či
stéhosisku,alepřesto nepovašujeza slačné,aby
obecenstva poskytla to pobodlí, které sl saplati. Ko
šdodenně množí se stesky, Zé nejesdí tolik vosů,
kolik jest jiob nutno ku pojetí cestujících. Zjištěný
Jeden případ uvádíme ve známost. Dne 2. září ranní
vlsk k Pardabicům byl již v hradecké stanici nepl
měn do posledního miste, takle na následujících sta
oleloh přistonpivší cestující do vosa č. 142. musli
státi v uličce mezi sedadly. A tatáž uepřístojnost so
opakovala na severozápadní dráze ve vlaku jedoucím
a Rosic k Chrudimi. Opětné ve starých vozích tísnilo
te v našem voze 6 cestujících na sedudle vyměřeném
pouze pro Ďosob. Takové jednání všude Jinde nasralo
by se veřejné okrádání obecenstva. Zaplatím si sedadlo
a pak masím státii Kdybych vstonpil bez lstira do vosu,
musím platit pokota a ble, drába nemusí sni dodržeti
smlouvu, ko které se zavazuje prodáním lístka, Prod stát
nás nechrání před svévolt? Proč mlčí poslanol k ta
kovým nepřístojnostem? Jezdí jich většina kolvm
ostadného nádraží pardubického a nikdo ještě se ne
sbrosil tohoto pafeniště špíny a nepořádku. Snad
nemohou poslanci so ozvati?!

Z Chotěboře. Chotšbořátístudující pořádají

věneček na den 7. sáří t, r., tedy v sobota před nedělí a zároveň před zaavěceným svátkem „Narození
Panny Marie“, Tím ee špatně přispěje ku ovécení tak
velkého svátka. Bylo by moudřejším zábava tato v
jiný den pořádati. A kdyš už stodující obcházejí
okolní fary, žádajíce při tom kněší o peněžitý pří
upěvek, měli by mi míti také aspoň trochu ohledu.

Nový školní rok. při relnicko-Inář
ské škole v Hampolci počne 1. října 1901. Vyu
čování trvá po dva roky. Ku přijetí do I. roč. třeba

roponětěcí vysvědčení ze školy obecné neb měšťanské.
bo m roč. přijati badou ti, kdož prokáží, še navětě
vovali a dobrým výsledkem I. roč. této neb jiné dkoly
rolnické, nneb kdož absolvovali některou zimní úkolu
hospodářskou.Vyučováníudílí se bezplatně; školné
ani zápisné eo neplatí. Pro nomajetné žáky ze vadá
lenějšíchokresů jsou stipendia. Hlavní zápis bude
se konati 28., 20. a 80. září 1901 vždy od V—12 hod.
dopoledne v řidítelně ústavu. Při škole zřízen je in
ternát, v němě ra 24 K měsíčního platu dostane 60
chovancům dobré a výživné stravy. Za posluhua
prádlo platí se měsíčně 4 K a za lékaře, léky, topivo
atd. třeba hned při zápisu zaplatiti roční panšál 12 K.
Škola má školní statek, ovocnou a lesní školku, kni
hovnu atd., tak že chovanci v krátké době naučiti se

mohou tomu, co samostatným hospodářům bude třebavěděti.
Rolnická škola v Plumí, spojenás při

měřeným hospodářstvím s výskumnou stanicí hospo
dářekou, chemickou i mlékařskou a s úplně zařízenou
mlékárnou a sýrárnou, vychovává vedle pracovníků
mlékařských především samostatná rolníky, nájemce
a zřízence velkostatků atd. — Školní rok začína 1.
Hjnem t. r. Zapisuje se denně. Do I. roč. mohou býti
přijati žáci, kteří odb;li s dobrým prospěchem nej
méně školu obecnou s jsou 14 roků staří; do II. roč.
jedině ti, kteří odbyli I. roč. kterékoliv školy rolnické
a absolventi zimní bosp. školy. Školné se neplatí. Při
škole pořádá ee každoročně hospodyňeký a mlékařský
kure pro dívky, jenž počíná všdy 1. prosince.

Zápis žákyň do pokračovacíhokursu, doučení jazyku francousskému, jakož i bře na piano,
housle s citeru konati budou školské sestry v Hradci
Králové letos jiš v pensionatě císaře Františka Josefa
L v pondělí 16. a v útery 17.září dopoledne od © do
11, odpoledne od 3 do 4 hodin.

Zápis de obecné školy dívčí,jakoži
do mateřské školy v Hrajcl Králové konati se bade
dne 15., 16. a 17. září vědy od 9-11 hod. dopo
ledne a od 2—4 hod. odpoledne.

Karel Havlíček. V neděli 25. srpna od
helen byl harla Havlíčkoví v Borové u Něm. Brodu,
kde se dno 31. října 1821 narodil, pomník za hojného
účastenství lidu i jeho ctitelů. Pomník zbudován
jest dle modelu mistra Strachovského a proveden

ratry Ducháčky z hořického pískovce. Postava Havlí
čkova hrdě vzhlíží v předs pravicí pozdviženou. Na
podetavci json hesla Havlíčkova: „Moje barva čer
vená a bílá — moje heslo poctivost a síla 1“a „Při
slibujte ai mně, vyhrožujte si mně, předce cem
nebudu|“

Na Jnbilejní reálce císařea krále Fran
tiška Josefa I. v Kostelci nad Orl. s právom veřej
nosti konati se bude zápis a přijímecí skoošky žáků
hlásících se do I. třídy dne 10. září t. r. od 8—10
hod. v Fiditeloě ústavu. Zápis žáků přicházejících ze
škol měšťanských eneb « jiných škol středních konat
se bude dne 12. září od 8—10 hod. Bližší správy
Ise ai vyžádat! u řiditelství ústavu.

Úmrtí. Dne 4. t. m. zemřel ve Vrchlabí vidp.
P. Nojrbert Fr. Hráska, kněz a definitor a
Augustisnů a osob. farář, ve věku 63 roků. Pohřeb
koná se dnes v pátek 6. £. m. na hřbitov tamtéž,

Úmrtí. Dne 39. srpna t. r. somřela v Králové
Hradci pení Marie Helvichová, měšťanka královéhra
decké a majitelka domu v 70. roce věku svého.

„ Z Dobrušky. Zápisžáků do měšťanskéškoly
sdejší koná se dne 13., 13. a 14. září od 8.—12. hod.
dop. v řiditelně měšťanské školy. Nově sde nastu
pující šáci předloší při eápisu poslední školní správu
opatřenou poznámkou, že odchod ze své školy řádně
oblásili. Do I. ročníku přijmou se žáci, kteří aspoň
e dostatečným prospěchem odbyli pátý školní rok ně
které školy obecné a ti šáci, kteří nejméně 10 roků
věku dosáhli a přijímací skonškou prokáží, še mají
potřebných vědomostí. Ku přijetí do II. neb doIII.
ročníku jest potřebí přiměřeného atáří a průkasů o
nálešitém vzdělání vysvědčením ze školy měšťanské,
szobo zkoudkou přijímací. Celoroční školné obnáší
4 K 16 h. Jazyku německéma a francouzskému vyu
čuje s bezplatně. Nemajetným šákům půjčí se ně

které pomůcky, stačí zásobs. Jest důlešíto,
oby k zápisu páni rodiče,neb jejich sástapcí.

Šťastné Berromoum. Chiepsckýseminář

mé skutečně polohuzávidění hodnou,protoše Špitálskáulice 18m čiroká e tím ku okladištírůzných
od jsko stvořens. Kde který starý barák s9 ve
vůkolních ulicích bourá, sveze se vším rumem s se
všemi dváby před Borromeum, aby zde vzácný
tento material náležitě vyvětral. A kdyš tak půl léta
na skladišti ao uloží a vyvětrá, vyváší 20 rv sa
město někam do ametniště. Za posledních 8 let jiš
6 starých baráků vyložilo své útroby na oblíbené
míste k velké radosti sousedů, kteří nevědí ani, proč
jsou tak vytrvale tonto egyptskou ranou pronásledo
vání. Že ne starý ram nekropírá odou, samo sebou 30
rosumí, protože by nemohl v celých oblacích vystapo
vati do oken a obecenstvo by ani navědělo o obtíšloh
stavebních. Kdyby byl Dante snal Špitálskou ulici,
byl by si ji svolil za svláštní místo ve svém pekle,
kam bybyl umístníl k mukám všecky členy stavitel
ských i stavebních odborů a ukrutných stavitelů.

Výstavka uěňů. Dobrou myšlénku,upomí
nající na stará bývalá řemesla ae slatým duem, pojal
tupní odbor zsomské jednoty řemeslnické v Hradci
Králové uspořádáním výstavky učednických prací
v místnostech zámečnické odborné školy. Výstevkou
touto héjí se myšlónka, že ka provádění řemesla jest
třeba cviku 1 odborné soalostl a nejenom trochu po
něs a továrnícké koncesse. Zároveň v mladším dorostu
řemeslnickém hadí se vkuu a choť k ušlechtilému zá

polení na poli výrobním. Přáli bychom si v zájmu
klesajícího stavu řemesinického, aby výstavka nevy
spěla jen na prázdno sevnějším leskem, nýbrž zasela
v mysl mladšího dorosta povné přesvědčení, Ze ani
ve vysoké politice ani v beznadějných stegcích neleží
opása řemeslnictva, nýbrž v solidní práci s v náložité
dovednosti odborné. Sluší zde pochvalně se smíniti o
pořadateletva výstavky a příznivcích tohoto podniku.
Jest to veleochotná neše koncortní pě«kyně, pí. A.
Jenčové, chot městského inženýra, kteráž se známou
bravurou zapěla několik pěkných písní při slavnostní
akademi! v předvečer výstavky. Dále urádíme oba
pp. bratry Hájkové, koncertní umělce na housle a na
varbany. Oba mladí umělci představili se poprvé hra
dockému obecenstvu ve veřejném koncertě a to se
vším sdarem. Nebudeme nadsazovati chválou, protože
jejich stadium není ještě ukončeno, ale ukásky, které
podali svým přednesem, zajistily jim jméno vážných
umělců. Výstava byle zahájena v neděli v 11 hodin
dopoledne slavnostním způsobem, ale postrádali jeme
zahájení službami Božími, aby mladý dorost řemosl
uický učil se též původce všeho zdaru lského ctíti.
Bázeň Boží jest počátkem vší moudrosti, proto jest
chybou zepomínati na základ i řemeslné -moadrosti.
Zbožnost dorud ještě žádného řemeslníka nepřivedla
na žebráckou hůl, proto netřeba se jí obávati. Boad
se dosti brzy vrátí se všemi pozvolna se vracejícími
starými řemoslnickými obyčejí i bývalá sbožnost ře
mesiniciého stavu. Přirozenost lidská nedá se modou
na dloaho potlačovati,

Na c. k. gymmaslu v HradciKrálovéjest
zápis žáků do I. třídy dne 16. a 17. září od 8—0
hodin ráno; hned pak jsou přijímací zkoušky písemné.

Přijímací skoušky písemné do vyšších tříd jsou dne
16. září v 8 hodin. Zápis šáků = jiných ústavů při
chásejících jest dne 16. a 17.září od 9—10 hodin

šáků na staně pokračujících jest dne 17. sáří od8—10 in.
Dary na „Adalbertinum“ darovalip.t.

vdpp. děkan Horký v Heřm. Městci 27 K 58 h, Áno
nymas 11 K 8 b. děkan Blažek v Kostelci 31 K31h,
děkan Pfeffer v Žamberku 5 K, farář Applt v Čermné
20 K, farář Hlaváč v Hronově 200 K. Zapleť Pán Bůh!

Záležna kralovéhradocká v měsíci

srpnu jeví tento peněžní obrat. Od věřitelů přijato
vkladů 77886-96si. Zpět aplacený joe) 7775263zl. Věřítelům splaceno 84021'98 zl. Členům půjčeno
11088200 sl. Saldo 841848 ul. Obrat penčění
441.80088 sl.

MUDr. Jan Král, bývalý ext. a hospit,
lékař všeobecné nemocnice, dětské nemocnice, král.
zemské porodnice, c. k. čes. polikliniky v Praze,
oporač, elév chirurg. klin. ve Lvorě, přiv. assletent
professora subního lékařství Dra. Nessla v Praze,
sahájil po 2 a čtvrtleté praxi nemocniční dnem 1.
září t. r. praxi lékařskou i subulékařskou v Hradci
Králové, v domě č. 186 na Velkém náměstí.

Různé zprávy,
Sjezd českých katolíků v Kromě

říší. V třetí den sjezdu, 97. srpna dopoledne, byly
při usnášející se valné hromadě achváleny navržené
resoluce o sociální otázce, o vědě, škole, lásce křes

fanské, atd.. Opě 12, hod. zahájena byla třetí schlseslavnostní, Dr. H. Horský mlavil o spolcích, vykládaje,
že cit apolečenský jeví se v rodině, oboi, národa a
v ofrkvi, kteráš jest spolkera nejstarším s nejsilnějším,
jejš sni brány pekelné nepřemohou. Kdo choe míti
s toho spolku prospěch, musí zachovávati jeho sta
novy, masí býti hodným katolíkem a bojovat, bránit
se proti nepříteli jeho; pak při avornosti a kázní
snadno uvítěsíme. Drabou slavnostní řeč přednesi
redaktor p. Fr. Štábl o tisku, jenš jest dnes velikou

mocí; proto náš lid mápodporoval český tisk kato
Vokt. a to předseda dr. Jar. br. Thun přikročilk ukončení sjezdu. Prohlásiv, še přítomní súčastněním
ae sjezdu ukásali, že jsou pevnými katol. obany,

kteří jsou vědycky noljietlýším pilířem svých rodin,sárodu a státu, poděkoval všem, kdož ku sdaru

jeedn přispělia požádal J. M. ndp. kníže rei bikupaeodora, aby něco proslovil. J. M. povabudil pří

mné slery katolíka IMěmc»Windbersta: „My,
Bokaes bojíme,krále vuotivostimámea |
své povinnosti, nebojíme se dádného na
kovav všem přítomným, če ujesdu se zúčastnili,

požehnání. Ž upěra volehradské písně: „Boše, 04
tášil“ — a jesd we rozešel.

Hladý samovrak. — V lec s
Třebové oběsil se 20. srpna t. r. 18 letý školák
Štarmau « Koslora zo strachu před trestem sa

uběkjĚ
s3

mladší spolužák, Oblepci kouřili ne pastvě cigarra,
které buď okradli nebo konpili sa odolsené penize.
Nešťastný hoch ve škole byl vzdorovitý a drsý. Anl
při posvátném pro každé dítě úkonu — při ov. při
jímání se nesapřel, že pro pohoršlivé chování
musil býti odstraněn « kostela, — Když jsdenkráte
kněs vzdorovitého chlapce potrestal, činil za to oteč
knězi brobé výčitky, a sa nějakou dobu přichásí
k témuš, aby vyjedval výkrop synu tak nešťastně
zemřelému.

Dr. Husil, učenýkněuarcid.olomoucké,vrátil
se a malířem Mielichom, jeně ho doprovázel, s výpravy,
kterou podnikl do Arabie, kdeš se mu podařilo nejen
proskoumati starobylý zámek „Amra“, nýbrš | mnoho
jiných památných míst najíti. Smělí cestovatelé byli
několikráte loupeživými kmeny přepadení, ale všdy se
jím podařilo nepřítele se sbaviti; přivezli ssebou
mnoho památností.

Nebespečí klerikalismu. Sobotní„Čas“
Přinesl na čelném místě strašnou událost ze Slavkova
u Opavy. Tamní p. farář projevil netibost veřejněnad
tím, še mladší svét slavkovský v Kotzebuově frašos
„Zmatek ned smatek“ zaměnil při zmínce o faráři, že
hraje v karty místo šachy. Nikdo by se nedivil tomu,

kdyby farář netěšil se zrovnač takovou „vtipnoatí“vesnického dramatu ale „Čas“ a jeho dopisovatel
si myslí, že si to měl pan farář nechat líbiti a proto
ho vranil srovna na přední místo svého vlasteneckého

prenýře. Konečně tatočiore jest tak všední, ženestojí ani za řeč, ale „Čas“ jí přičítá národní důle
ditost a končí své mravokárné kázaní prorockým
duchem: „Říkáme-lí, že klerikalísmno jest zneušívání
náboženetví ku světskému panování, ta máte doklad,
jak té definici má se rozuměti. A přece jsou mesi
námi lidé, kteří necítí mokro, dokud se nebudou ve
vodě topit aš po hrdlo“. Když ani po tomto rozmachu
mravní roshořčenosti nezapomeneá národ Massarykovi
Hilenera a nedá se do vraždění katolických kněší,
pak uš skoro zbytačno vydáváním „Času“ meřiti papíra
tiskařskou čerň.

mih. V minulých právě chladných dnech
padal na Krkonoších, Šumavě a na Tatrách sníh. Vo

sbdm dne 4 t£ m. jovilse srána uKr. Hradcejemný

Radikální pokrokáři v70.čísle„amostatnosti“ rosvinují prapor k zama. volbám. Článek
ten stojí za povšimnotí. Dokasují, še těmito volbami
nastává „úplný pád a stroskotání otrany mladočeské“,
která ještě r. 1890, bos vážnějšího nepřítele šla do
boje volebního. Nyní však jest jinak. 8 mladočech
zápasiti budou agrárníci, k nimš pokrokáři veliký
sympatif nejeví, poněvadě prý od ních „nemůžeme sl

ničeho elibovati pro věo obecného a národního po
kroku“. Za toto přiznání můše býti rolnictvo rad. po
krokářim vděčno — vidí aspoň, jak tito velicí přá
telé lidu "chápou zájmy stavovské, jak jedná se jim
o zachránění a ses(lení hynoucíchkrahů zemědělských.
Co se týče onoho pádu mladočešství, stvraojí se slova
naše, fie liboraliemus jest — souchotinářeký; čím více
se rozvijí, tím jistěji byne. A co čeká mladočechy
— to čeká i rad. pokrokáře — vybazají ze strany
ové křesťanství a s ním i síla šivotní. — Neš „Sa
mostatnost“ odhaluje srdce s ledví i jiných stran
„mladých“ — nejmenuje je sice, alo k VÍ,že jsou
to národ. socialisté a státoprárníci. Praví o nich, že
sice mladočechů nenávidí, ale žé toto protimladočešství
jejich jest jen citové a nikoliv rosamové. P. Klo
fáči, který ne acbůzích tak rád bijete se ve svá vla

stenecká [ee a síru a oheň chrlíte na mladočechy,jenž vychloubáte se svým pokrokovým programem
„slovaneko-socialním“ — co tomato odhalení říkáte?
Pan dr. Hajn jistě Vássná dobře— vždyť nescházelo
mnoho a byli byste i pro veřejnost „alliance“ — a
nyoí bází Vás do jednoho kode s nesociálními, nede=
mokratickými, neskcionářekými mladočechy? Komu
má nyní voličstvo důvěřovati? Poněvadě tedy proti
mladočešství nikde není upřímné — proto půjdou prý
rad. pokrokáři do voleb úplně samostatně, bez ohledu
na strany ostatní a bojovati budou na svou pěsť; a
staví ci následující volební hesla: 1. povznesení váhy
a významu sněmu království Českého (jakým spůso
bem? bylo by dobře i to voličstvu sděliti) — 2. Změnu
volebních řádů zemských savodením všeobecného rov
ného a přímého práva hlasovacího a $. nejúsilovnější
boj proti klerikalismu evším na půdě naší domácí.
K tomu podotýkáme: Toco uvedeno sub 8., bude asi
jediným předmětem voličských echůsí a vůbec veškeré
volební činnosti radikal. pokrokářů. Plná ústa budou
tmážství, zpátočnictví, klerikalismu, Husa, Žišky atd,
— ale positivního se nopostaví nic. Lid po volební
kampani nebude poučen, uvědoměn,ale roseštvén, 00
suroví a mnohý oloupen bude i o úcta k náboženství.
Proto žádáme kandidáty rad. pokrokové: kdyš budete

mlaviti pánové o náboženství, mlurte je „Převd dějinné, skatečné — pravdy náboženské, jak je hlásá
atechismus — který mechťkaždý rad. pokr, kandidát

si pořídí a prostudaje — nepřekrucnjte, netupte, ale
otěte přesvědšení drahého, přesvědčnite jenom důvody

a lepší důvody třebas prod vníovy uznejte! V tomvé amravněnost, pokrokovost a poctivost,
Profesoři ma Moravu. Přičeskémvyš

dim gymnasiu v Místku obsadí se počátkem školního
roku 1901/1903. místo učitele klasvícké filologie, a to
buď definitivně, přihlésí-lí se šadatel úplně zkoušený,
aneb provisorně, přihlásí-li ne šadatel aspoň proniš
ší gymnasia akoušený, Žadatelé, ktaří by mohli vyu
čorati propaedentika, mají přednost. — Nebude-li
obazočů ani úplně, ani částečně skoušených, obsadí
se místo to učitelem supplujicím i nezkoušeným. Žá
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To jsme byli hloupí!
Jednoho odpoledne seděl v kuchyni naší

domácnosti na stoličce „bratku drotar“ a drá
toval rozbitý hrnec. Takové chvíle patřily
k nejšťastnějším jeho života. Dostal na zale
pení trhlin hrncových krajíc chleba.tak veliký,
že jím zalepoval spolu i trbliny svého žaludku
a krom toho čekalo ho několik krejcarů za
drát a jako honorář (čestný plat) za jeho umění.
Byl vesel a proto jsem se s vím tím raději
dal do hovoru. Ptal jsem se ho, amí-li číst a
psát; i přiznal se, že „ne hrobě“, to jest ne
mnoho. Ale pravil, ti mladí, že už nyní umí
víoe. Nebylo prý za jeho mládí u nich ani
dosti škol. A tázal jsem se ho, jak to tedy
u nich bylo bez škol? A ihned mi to vyložil,
an řekl: „Nu, bylo všecko hlůpé“. A nato já:
Tož vy jste taky ještě blůpý? A on: „Ba že
eu, panáčko“.

Na tento hovor a toto pokorné vyznání
bratky elovana jsem si vzpomněl, když jsem
si minulý týden, že se ty večery již začínají
natahovat, dopřál zábavu čtením helvetského
časopisu čáslavského, který „slove“ Has. Zdálo
se mi, že bude z celého čísla nejzajímavější
článek „Mladočeši a my ovanjelíci“. A skutečně!
Zajímal mne ten nářek pánů pastorů na černý
nevděk mladočechů, kterým evanjelíci prý tla
čili jejich káru a rovnali jim 6ilnici; ale mla
došeši místo spravedlivého uznání jim prý vy
práskali. Jinak méně triviálně (sprostě) ani
nelze prý osnačiti, co si Kramářové a Brzorá
dové na nás dovolují. Kramář totiž řekl, že

pros čch národa oproti Prusku žádá, aby zůstalatolickým a Brzorád snad. še on nechce brátí
Jida víru jeho katolickou. To je pro pány pa

mentace je páně pastorovopřiznání: To jsme
byli hloapi! Co jiného mně mohlo napadnouti,
než ono moudré slovo braťky drotara: Ba že
su, panáčko.

Áno páni, jinak to není. Je tomu už hodně
let, co nebožtík Vinařický vydal brožnrku 8
v ní jako záblesk světla velebil výrok jednoho
známého pastora, že čeští evanjelíci nebudou
moci jíti s Národními Listy, budou-Ji v českém
lido víru vůbec podrývati. Dobrácký ten muž
se domníval, že je možno pány pastory k spo
lečnému s katolíky postupu proti nevěře po
hnouti a volal ve své knížce! Zmoudřete bratří!
A spolu s ním emýšleli i mnozí katolíci. A já
sám jsem si myslil, že by to snad tak šlo.
Ale to bylo tím, že jsem tenkráte „nátura“
pánů.pastorů « jimi jak se patří konfirmova
ných beránků ještě dobře neznal. Dnes je to
zcela jinak, dnes vidím v tom blud svého mládí
a nezbývá nám nic jiného než vyznání. To
jeme byli hloapí! — „Pastor“ a jím sdařile
vychovaný „protestant“ néjde nikdy 8 domácím
katolíkem, ale spojí 8e třeba u Prašákem, jen
když to je proti víře svatováclavské,

Ale nejen oproti pastorům, nýbrž a to o
mnoho více náleží nám katolíkům vyznání
toto oproti českým liberálům z nás pocházejí
cím, ať jsou odrady kterékoliv. Páni ti nanej
výš velkomyslně uznávají, že katoličtí kněží
jediní probouzeli národ, ostatně však dle jejich
názoru jsou katolíci k tomu, aby věc národa
— alo musí se rozumět místo národa strana,
ku které ten neb onen se hlásí — podporovali,
čili dle Husa kára jejich tlačili, jim i poněži
tými obětmi sloužili. Ale přemnozí z nich
místo úzuání nám jenom — vypráskávají. A

ní království Českého takový kaprál, který
atolíkům každé chvíle výprasky uděluje, jest

novověká bible evanjelických „statkářů“ a sluje
„Národní Listy“ — Ó, zlatá slova brafky dro
tara: Bylo u nás všecko hlápé. A po dnes
nemůže ae ani mnohý kněz uáš vyzouti z těch
starých návyků. Kóž by aspoň na stará leta
kajioně řekl: Ba že 80, panáčko.

A o tom zalepování trhlin chlebem ka
tolických kněží v žaladku mnohých študentů,
nyní pak našich vypráskovačů, dalo by se
taky všelioos psáti. Nechci to šířeji vykládati,
ale právě naše konvikty (domy pro společný

V Hradci Králové, dne 13. září 1901.

byt a stravování štadentů) vynacují nám vy
znání: To jsme byli bloupí či raději: Ba že
Bu, panáčko.

Ale nejen my máme takovéto pokání či
piti. Nechť kají se tak obzvláště ti naši ná
rodovci, kteří to s národem upřímně myslí,

ale školou s falšovaným dějepise a písemnictvím protestantisuem prosáklým svedení 86
domnívali, že katolictví se musí ve vlasti
naší potlačovati, za to však evanjelictví jako
pramen nejčistšího vlastenectví podporovati a
velebiti. Poslanci Kramáři to tudíž jen k ve
liké cti slouží, že měl tolik odvaby a veřejně
problásil, že právě katolicismus jest naší silou
oproti prašáctví. Není těžší věcí, jeko pravé
a nelíčené pokání, jehož pramenem je poznání
a úznání viny A důkazem vyznání hříchu.
Jest tedy ovše:. těžko žádati na českých li
berálech, aby veřejně řekli: To jsme byli
hloupí, že jsme myslili, že protestanté 8 námi
jdou k vůli národu, anebo dokonce k vůli
nám. Šlis námi k vůli sobě, poněvadž v tom
viděli prospěch svého vyznání, když jsme při
zvokovali anebo mlčeli k potapování církve ka
tolické, církve, která vlastně i nám samým
mravní zásady vštípila. To jsme byli hloúpí,
že jsme měli za zlé a potupoa jsme zasypávali
ty, kteří odhalovali nám správným dějepisem
pikle a šmejdy protestantů, kteří k vůli svému
vyznání bluboké rány zasazovali národa. Po
vstati proti pastorům bylo nám tolik, jako
povstati proti sobě. Dnes vidíme, že mají
radost z toho, že se otvírá brána vlasti naší
lateránství z ciziny, třebas to vlastně bylo
prašáctví.

A ještě něco! Nedávno slyšel jsem na
železnici, jak jeden poslunec náš pravil, že
Kórber je lišák. Nevím, zdaž se mu jeho
chytře na utišení Čechů vymyšlený plán

i zdaří. Ale je li opravdu chytrák, tak je to

jako v mém dnešním případě. Celá ta popadesát Iýt vedená vládní vídeňská politika
to přivedla tak daleko, že Rakousko vypadá
jako starý trhlý hrnec, který 8e má chlebem
rakouských národů slepovat a dobráctvím
jejich drátovat. A drotarem má být — braťka
slovan. A proto se mi zdá, že páni mladočeši
by měli přestat dělat panu Kórbrovi drátaře,
který pravil, že bylo všecko hlápé atd. Slý
chal jsem od své matky, že se to drátování
starých hrnců vůbec nevyplácí, že je lépe
koupit nový. Tim by ovšem ubozí drátaři
utrpěli Ale pro Rakousko by to bylo opravdu
dobrá věc, kdyby Slované konečně jednou
řekli: To jsme byli hloupí, že jsme pořáde
těmi drotary, co ten hrnecslopují. Aťse raději
pořídí nový. Ať se konečně v Rakousku zavede
zcela novéjeho zařízení na základě spravedlnosti.

A konečně jako přídavkem ještě něco.
Volby sněmovní jsvu za dveřmi. Mladočeská
politika stala se taky již takovým brncem
s těmi trhlinami. A nám katolíkům připadne
os mnohých místech úloha drotara. Dobře na
nás! Proč jsme tak nesmělí, pohodlní a do
bráčtít -Proč nepodporujeme svůj tisk vyda
tněji, proč pořáde ještě nechodíme do politi
cké školy avých odpůrců a neučíme se od
nich činnosti a agitaci! Bez takové Školy bu
deme, aby nebylo ještě hůře, drátovat hrnec
politiky mladočeské sedíce hezky v koutku,
jako ten drátař na stoličce v kachyni. Aat
ee nikdo z katolíků pro tohle oa mne nehněvá,
nýbrž raději o tom přemýšlí, jak zahanbující
Je to vyznání: Ba fe su, panáčko.

ABAE
Dopis z Prahy.

V Praze, dne 11. září.

(Pomámky k nadchásejícím volbám do směmu
království Českého.

Nadcházející volby do sněmu království
Českého začínají již vyvolávati po celé zemi

Inserty se počítají levně. i
Obnovavychásí v pdíek v poledne. 1 Ročmk VIL

zimniční rach, který se důsledky svýri 800
střeďaje v Praze. Zvláštní charakteristickou
známkou rochu toho jest okolnost, že jest
více kaudidátů poslanectví než-li poslaneckých
mandátů. Za poměrů zdravých a přirozených
bylo by to zjevem nanejvýš potěšitelným. Za
okolností však stávajících jest tato nezřízené
chtivost mandátů nanejvýš poučným zrcadlem
naprostého nepořádku v národě. Lze pozoro
vati, že úplně zapomenato bylo u nás toho, co
své doby K. Havlíček a co r. 1861 František
Palacký, když o volbách poslanců veřejně
psali, od kandidátů poslanectví vyžadovali.
Okrouble řečeno, byla to spůsobilost k zastá
vání tohoto důležitého úřadu zákonodárného.
Avšak dnešní doba na přísné požadování této
spůsobilosti zapomíná a již každého, kdo po
slancem z jakýchkolivěk důvodů býti chce,
zcela vážně jako kandidáta poslanectví uvádí
a jmenuje. Faktom to znamená veliké pokles
nutí úrovně politického rozumu a rozhledu
u nás.

Dnes dospěli jeme v ohledu politickém;
až k tomu smějnéma bodu, že jenom k vůli
tomu, aby někteří lidé mohli na poslance
kundidovati, zakládají se u nás stále nové a
nové politické strany 8 programy přímo ab
surdními, nesmysloými. Kam to povede, to.
uvidíme při nadcházejících volbách, jejichž
kandidatara bude podobnámasopustnímu har
lekinovi, jak bude v celku svém etrakatá a
komická.

Politický rach jest známkou síly a zdraví
života národa, avšak churobná chtivost po
mandátech bez spůsobilosti k tomu jest znám
kou jeho politického nezdraví. Uřady poslanců
čili zákonodárců jsou pravidelné výrazem
toho, co národ v jeden mocný politický celek
spojuje, chtění a cíle národa vyznačuje a unás
nastávající volby sněmovní budou zajímavým
obrazem, co všechno nás rozděluje. Před desíti
lety dělila nás při volbách obyčejně jenom
formální taktika politického postupa, avšak
nyní vyskytují se v politických chtěních roz
dilové, které přes to, že základem jejich jest
pouze fráse, zcela vážně se přijlunjí českým
lidem za bernou minci.

Následkem toho, že mladočeská strana
uásledovala své doby chybu strany staročeské,
dědí také nyní její osud. Mladočeská strana
totiž bez ohledu na to, zdaž náhodou dobytou
državu udrží, soustředila do rakou svých
veškeré mandáty a nepřiblížela při tom k tomu,
json li v držení osob k tomu spůsobilých a
toho hodných. Následek toho jest, že dobrá
polovice jeji poslanců se neosvědčila tak, aby
mandát její byl nepochybně pokládán za správně
zastávaný a konec konců jest již zřejmý. 0
dobrou polovici mandátů bude muset násled
kem toho podatoupiti boj, aby je udržela.
Pokud se jí to podaří, jest dosud tajemstvím
volebních dnů.

Staročeši, radikálové, státoprávníci, ná
rodní socialisté, strana lidová, rozhodní goci
alisté a juk sa všechny strany, pod jejichž
hesly všelijací lidé poslaneckých diet a poma
zánky veřejného vlivu domoci se chtěji, jme
nají, nyní proti mladočeské straně horlivě
mobilisují a chystají se k ukrutné vojně.
Tato vojna, z níž společné české věci docela
žádný a platný zisk nevzejde, byla zbytečně
a vinou mladočeské strany vyvolána. Strana
tato převzala zodpovědnost za politický život
národa, o jehož zdokonalení a usprávnění 86
však nestarala. Předáci její rozdělili se 0
kořist synekor, jež jim ovládoutím zákono
dárného zastoupení národa spadla do klína
a bez wnyšlenína pomíjejícnost slávy světské
o Jid se nestarali a nepečovali o to, aby my
šlénkové proudy správně vedli. Místo toho
jednáním a vystapováním svým závist i ne
návist rozněcovali. Ještě před rokem příslo
večné štěstí mladočeské strany podalo pře
dákům její raku k zachránění jednak lepších
činitelů strany té, když cestou smírn postoupí
příležitost k veřejné politické součinnosti
schopným k tomu lidem ze kruhů jiných,
které pod praporem. mladočeským nestáli.



Sestoupile se totiž ke společnému řízení čes
kých Krařejných záležitostí „národní rada“,
v níž byly zastoopení všichni živlové, s nimiž
moudrá a prozíravá politika při nejmenším
pro dobrou vůli počítati masí.

Politikové mladočeští musili již před
dvěma lety viděti, že je dorůstá a přerůstá
generace mladší, že přibývá nových otázek a
zájmů, což všechno moblo býti ke všeobec
nému uspokojení působením Aa zakročením
„národní rady“ přiměřeněplatnězaměstnáno
a vhodně rozluštěno a vyřízeno. Avšak „ná
rodní rada“ hlavně přičiněním mladočeských

hlavárů byla uspaná ke spánku věčnému a
kayš smírný tento činitel neslavně a nehodně
skonal, zůstaly české veřejnosti rozmanité
brany smýšlení osob, jež dříve v časnijak
nevyrovnané a neublazené musí se nyní otlouci
ve volebním zápase. A přirozené jest, že
všechny ty brany budou se otloukati o stranu
mladočeskou, která během doby značně změkla
a stala se křehkou. ,

Páni, jichž se to týče, dávno to již eltí.
A proto jest zjevem přímo komickým, když
v tísni své ze strachu před stranami mladými
utíkají se podochranu a pod křídla strany
staročeské. Ta jim má pomoci a předseda
výkonného výboru strany mladočeské p. dr.

úcl. Škarda, který své doby nazval stranu
staročeskou „blízou na těle českého národa“,

čímž stal 26 populárním tak, že se stal hlavoustrany mladočeské, neoftí, co 8e to děje proti
němu a nemá tolik mužnosti, aby tomu za

bránil nebo se vzdal svých mladočoskýchhodností. Slyšíme, že mladočeská strana chce
dokonce obětovati avó muže, aby si přízeň
strany staročeské získala. Dovídáme 80, že
prý dosavadní její náměstek nejvyššího pana
maršálka na eněmu království Českého p.
Vohánka má učiniti místo staročeskému pri
matorau měst pražských p. dra. Srbovi, jemuž
se má za staročeskou pomoc dostati pomocí

ladočeskou mandátu sněmovního a pak má
býti působeno k tomu, aby 5e stal na místě
aladočecha sněmovním podmaršálkem.

, Staročeská strana jest ovšem oproti
těsto námluvám chladnou. Tisk její hledí si
vícé záležitostí národohospodářských, do mlado
české politiky se neplete, nesnáze jejímřidi
telůjm: rád přeje a sotva asi se k vůli nim
nějak exponuje. Ostatně většina její hlasů ná
ležela obyčejně a nyní zejména stoupencům
směra katolického, jimž snad ostatně bude
nyní mnohomluvný mladočeský nebo ticbý
staročeský liberál skoro stejně milým. Proto

o uspání „národní rady“ bude museti mlado
eská strana podstoupiti volební boj sama

proš všem, kdo se proti ní postaví. A těchude nepochybně mnoho, zejména když strana
ta platí nyní za stranu vládní, tak že všichni
oposiční a nespokojení živlové budou voliti
proti ní. Nelze upírati, že v lůně mladočeské
strany nachází se řada platných a obratných

olitiků, avšak celek její český lid neuspoko
Ji, ač tento se k němu po celá leta shovívavě

choval.
Nejmocnější povstání proti mladočechům

vede český selský lid, který ještě nedávno
byl jejím jádrem a který vlastně ji r. 1889

FEUILLETON.
Z Babylona do Borromea.

(Pokračování.)

Zde dlužno připomenouti, že také tehdejší
seminářský domestik, známý všude po Hradci
stařeček Konrád, poměrně též mnohé si získal
uznání se strany kompetentní za dohlídku při
stavbě, Zasvěcení a věnování domu k výchově
studující mládeže vykonáno dne 29. září r. 1860
samým vrchním pastýřem u přítomnosti četných,
čestných hostí, za hlaholu všech hradeckých
zvonů i při radosti celé diécese, Toho dne sla
vila domácí kaple svou primicii; sloužila totiž
tam J. B. M. první mši sv. »| roznesla se radost
po vší zemi, po vší zemi ot radostné Praby«;
Stará píseň starých Čechů, S malou toliko změ
mou oznamuje ona nám teké radosf, anaž rozlétla
se r. 1860, byť ne po vší české zemi, tož aspoň
po hradeckém biskupství od radostného Borro
mea. Studujících se přiblásilo go, mohlo ale jich
přijato býti jen něco přes 60. První naši před
stavení byli tito vysoce důst. pánové: I. František
Gruss, skonal v Pánu dne 4. srpna 1867 jako sí
delní kanovník kathedr. kapitoly. II, Dominik
Filipp. III. Josef Arnošt, v Pánu zesnul jako dlou
holetý řiditel ústavu v září r. 1893, muž srdce
zlatého.

Jako prefekti studií k nám | dennně při
cbázeli z bisk. semináře tito dva ctih. p. boho
slovci: vldp. Jan Křivohlávek, děkan v Jablonném
a Karel Keppert, později církevní kněz záhy
svěčnělý. .

Chovanci, kteří prvý rok v Borromeu 1. P.
1861 studovali, jsou tito: Ze sedmé třídy dva:
Chotovský Karel, skonal v Pánu asi před rokem
jako dékan Žemberecký, Kotrbelec František, farář:

při sněmovních volbách na štít její slávy a
moci pozvedl. Česká strana agrární bude snad
všude proti mladočechům kandidovati a s jisto
tou se očekává, le v kuril venkovských ohol
zleká většinu, čehož nepochybným následkem
by bylo, če by mladočeší stratili dvě místa
v semském výboru, tak že by jim tam zbyla
pouze mista dvě, pak-lí svou většinu ve
městech uhájí. A tu bude míti také peraou
práci. Nový volební řád ve venkovských
obolch na první pohled zdál se býti mlado
čechům příznivý, ale dle toho, jak se věci
vyvíjejí, nemusí mandáty, jichž tam agrárníci
nedobadou, dostati zrovna mladočeši.

Jak se dnes věci mají, vrátí se tito do
sněmu asi tak silně oslabení, že se předpovídá,
že příště v zemském výbora badou míti 8 p.
maršálkem většinu velkostatky spojené s agrár
níky a jako nový selský přísedící zemského vý
bora jmenaje se již nyní místopředseda čes, od
dělení zemědělské rady p. Niklfeld. To jsou
ovšem kombinace dle nynějšího stava věcí,
na jejichž změnu nelze tak snadno počítati.
Dle toho, místo nynějších čtyř mladočechů
za města a venkovské obce zasedali by příště
v zemském výbora vedle dvoa Něuců (z pl
ného sněmu) a dvou velkostatkářů pouze dva
Mladočeši za města a dva agrárníci zu ven
kovské obce, čemuž prý velkostatkáři s kní
žetem drem. Bedř. Schwarzenberkem v čele
silně přejí.

Dle tohoto nyní předpovídaného klíče
pro semský výbor ztratili by Mladočeši také
polovici dosavadních svých míst v řiditelstvech
zemské a hypoteční banky království Českého,
jež by připadla agrárníkům. V tomto směra
jsou nastávající sněmovní volby důležité, ne
boť by také i sněmovní komise byly příště
mladočechy jenom polovičně obsazeny, coš by
jejich vlivy a váhu značně umenšilo.

O kandidaturách jednotlivých osob ze
kterékoliv strany se tentokráte | nešíříme.
Naznačili jsme již své politování, že nedošlo
působením „národní rady“ k tomu, aby národ
byl zbytečných volebních bojů za nynějších
vážných dob ušetřen, ka vzájemné sndšelivosti
přesvědčení drahého veden a jí učen, a aby
k veřejné národní a politické činnosti byli
vybíráni mužové ti nejlepší a nejepůsobilejší
z národa celého. Ve skutečnosti nejsou
mezi námi náhledy tak nehorázně různé,
abychom si vzájemnými ústupky do jisté celku
potřebné míry vstříc přijíti nemohli na místě,
abychom se od sebe vzdalovali a proti sobě
stáli, což evangeliem lásky vlastenecké a ná
rodní pospolitosti není. Propasf, jež se při
nadcházejících volbách mezi námi rozevře,
byla vyhrabána zbytečně a kdo do ní padooa,
padnou tam vlastní vinou, neboť obecný emir
byl mezi námi nejen wožný, ale i potřebný a
bojiště proti heslu „los von Rom“ čili „ku
králi praskémn“ mohlo býti polem,ena němž
se všechny vlastenecké české strany k národní
a politické práci bez ujmy cti a přesvědčení
mobly dáti i při volbách vynajíti.-8
v Krucembarku. Tento pán jest tudíž seniorem
Borromea.

Ze šesté třídy sedm: Kercl Josef, teď osobní
lékař Jeho c. k. Apošt. Veličenstva císaře; Mikš
František, nyní c. k professor a katecheta v arci
diécesi Vídeňské; Sedlatý František, tou dobou
děksn ve Žďánicích; Vitvar Antonin, teď děkan
v Novém Hradci Králové; Svatoš Antonín, nyní
děkan ve Vysokém Mýtě; Matouš Ignác —
v Pánu zvěčnělý před rokem jako farář v Hradišti;
Jan Saska, teď v Charkovské gubernii v Rusku.

Z páté třídy jedenáct a to: Adámek Karel,
nyní advokát v Praze; Hrdlička Josef, teď žurna
lista v Praze; Jelen Jiří, skončil brzy svou po
zemskou pouť po vysvěcení na kočžství jako Frinta
neista z Vídně; Novobradský | Josef; Nývlt
Heřman, nyní emerit. převor kanonie praemon
strantské v Želivě; Pekař František, teď ředitel
měšťenské školy ve Feldsbergu poblíž Vídně;
před několika roky mne navštívil i vyprovoval,
že se často ve Vídni echázívá s doktorem Kere
lem, který rád hovořívá o Borromeu, vzpomínaje
na léta tam vesele zažitá; Dimter František,
Valš Ignác, Buzek Jan, známý svým obvyklým
bovorem: Freiheit muss ich haben, sonst geb?
ich zur Marin, to jest: Musím míti úplnou svo
bodu, jinak se dám k námořnictví; nyní však
jest členem jedné divadelní společnosti v Praze;
Černohorský Jan, v Borromeum vulgo jmenován
»Švaříčeka, zemřel jako mladý kněz ve Ždánicích
12, srpna 1871; Pelikán Bobuslav, Ze čtvrté
třídy pět; Schuster Jan, psal jako guartan, jak se
mně jedinému ověřil, pod jménem »Lípa« do di
vadelního ochotníka, který, trvám, v Karlíně vy
cházel, malé frašky, jež byly také vytiskouty na
příklad: »Vzdory nad vzdory“; Spinka Adolf,
nyní M. U. Doctor; Kašpar Alois; Schmoeger
Jindřich, skonal jako guintán 1862— nepředvídaně
u svých rodičů v Chrasti; Voldán František.

Ze třetí třídy čtrnáct: Dobiáš Antonín,

Drobná obrana.
Oirkov potirá vědu. Fráze tato vy

skytá se tak často v nepřátelských listech, Še
i lidé beze všeho vzdělání a polovzdělanci po
hlížejí povýšeně na tu ubohousatemnělon církev
katolickou, domnívajíce se, že ihned stoupne
Jejich vzdělanost o kolik procent, jakmile
zasednou na soudoou stolici proti ní. Takový
úsadek jest ovšem mělkost a povrohnost du
ševního obzoru a nemůže nikoho více poško
zovati, jako ubohé kritiky, vynášející každou
chvili chudobu vlastní na trh. Církev nikdy
vědu pravoa nepotírala a potírati ani nemůže,
protože by tím potírala sama sebe. Církev ka
tolioká hlásá bytnost a vlastnosti pravého ži
vého Boba, jenž stejně všemohoucím a nejvýš
moudrým jeví se v přírodě, jako 8e zjevil nám
písmem svatým. Jeden a týž Bůh mlavík nám
plsmem a přírodou, proto nemůže církev ka
tolická zapirati Boba v přírodě, když ho hlásá
biblí. Jest to zcela nemožné, aby oirkev brá
nila poznání pravého Boha, pokud 60 nám
jeví v přírodě Svými zákony. A oírkov také
ve stadiu přírodních věd nám nebrání, nýbrž
stadium toto nám vřele odporučoje slovy osví.
cenébo papeže: „Jest známo, že věda přírodní,
řádným způsobem přednášená, jako jest ne
spůsobilejší ku pochopení v přírodě ukryté
slávy avrchovaného Mistra, tak opět může zni
čiti základy zdravé filosofie a dobré mravy,
jestliže jest útlým daším nenáležitě vštěpo
vána“ (Encycl. Lva XIII. ze dne 18. listopadu
1893). Vědě pravé, na základech přísné a do
kázané pravdy, církov nikdy nebude překážeti,
ale za to se vší rozhodností musí potírati fa
lešnou věda čili pavědu, kterou nyní svět jest
zrovna tak zaplaven, jako falešným slatem.

Dnes se čachraje nejenom s falešnými
potravinami, ale i „vědeckými“ vynálezy a
moderními „názory“ na životní úkol člověka.
Na základě výzkumů krátkozrakých anebo do
cela slepých vědátorů vynoří ce najednou na
povrch veřejného mínění „nový“ životní názor
o původu a cíli člověka, aby za krátkých
dvacet let mohl zase některý jiný učenec pro
hlásiti, še jeho předchůdce 8e zmýlil. Ou na
dělalo hluku pověstné učení darvioistické o
původa člověka £ opice! Nikdo na světě dosud
nedokázal ani o jediném žijícím člověku, že
by byl právě vyloupl se z opičího kožicha,
ba ani nedokázal přechodný tvar člověka
z opice ani ve zkamenělinách ani v prasta
rých malbách egyptských, ale přes to vy
skytla se celá řada „učených“ lidí, kteří do
mněnku tuto vyhlašovali vášnivě za svatou
pravdu, odsuzajíce bibli a učenícírkevní i
rozdílné názory jiných učenců, Kdo 6e nepo
važoval před 30 lety za opici, nebyl vzdělancem
atd. Daes ee tomuto bláznivéma nápadu směje- 
me. Virchov ve svém spise „Svoboda vědy“ píše:
„Teď již opičí horečka ponenáhla mizí“ a orgán
mladých přirodozpytoů v Berlíně „Biol. Cen
tralblaut“ píše v r. 1896: „Darvinismus patří
dějinám, jako jiné kuriosum našeho století,
Hegelova filosofie; oba zjevy jsou variací na
thema: „Jak se vodí celé pokolení za nos“, a
naše kritické století tyto zjevy sotva v očích

o
Kuříl František — jest to snad nyní důst. p.
farát v Cbotěšicích u Kopidlne, Matoušek Jan,
Kulíř Jan, Hejemaa Jan, Blůmel Josef, Černo
horský František, Martinek Václav, Felti Viktor;
Vachulka Jan, Slanař Max, Mach Václav, Stejs
skaal Josef a Ruml Alois.

Z druhé třídy jedenáct: Vacke Josef, -Kopí
Jan, Kašpar Jan, teď důst. p. farář v Dřítči
poblíž Pardubic, Jelen Karel, Mikýska Josef,
Kohout Václav, nyní důst. p. farář v Němičovsí
u Jičína, Pechánek Václav, Štěpán Karel, Něme
ček Innocenc, Kittler František a Strašpytel The
odor.

Z prvé třídy dvanáct: Ruth Čeněk — nyní
vysoce důst. doktor Sacr, Can. konsist rada,
professor církevního práva, Marek Jsn, tou do
bou vys. důstojný kapitulár Nejdůstoj. vědy
věrné kapitoly metropolilocho chrámu Páně usv,
Víta v Praze, dr. boh. a svát. český kazatel;
Kříž Josef, Chaloupka František, Reiter Franti
šek, Kotlend Josef — zemřel v letech sedm
desátýchu svých rodičův Holohlavech;Macháček
Karel, teď důst. p. farář v Opatově; Schreiber
Antonín, nyní vysoce důst. bisk. čásl. vikář a
farář ve Žlebích; Voleský Václav, teď řiditel
progymnasia (nižšího) ve Voroněžské gubernii
v Rusku; Felix Václav, Kříž Josef, Bukovský
Josef, nyní důst. p. farář v Brodci na Jizeře —
Litom. diécese.

Tak tehdy sešlo se nás více než šedesát in
unum, in idipsum, to jest, jako do hromady.
Bylo nám, majícím své vlastní studentské hofzde
čko — dobře a na svůj domácí krb byli jsme až
hrdí. Jeden dříve, druhý později zavítal buď
s ranečkem pod paždí, nebo s fešáckou taštičkou
po boku do útulných prostor nového konviktu.
Já mezi témi posledními. Bylo od »pánů« mi

raveno, že v prvém poachadí č. 16. v ložnici,
jest pro mne upraveno lůžko s malým prádeloí
kem vedle, kdež mé jméno křídou napsáno; mu



budoucích věků pozvédaca“. Dle vědčení
mladších učenců „tabal nás darvipismus za
nos“, ale proto přece platíme n. př. v očích
pokrokářského „vědce“ za tmáře, že jeme
níkdy se nechtěli dáti jim za nos tahati a
za chytráky jsou vyhlašování ti, jejichž nos
dosud snáší důkladné zatížení opičáckým
učením. A jako s opičím původem, tak i se
stářím člověka balamutí nás učení pánové
anamenit!, Professor Agassiz odhaduje stáří
člověka na 10.000 let, geolog Jakez na 100.000
let, sir Lubock na 200.000 let, dr. Haot vy

ital zcela „přesně“ docela ua 9 milionů
et. A všichni títo pánimají „pravdu“, jenom

bíble se mýlí, kdyš udává stáří lidstva as na
4000 let!
hlav můžeme se asmáti, pokud se ukládají
tiskařskou černí na trpělivý papír, ale nápady
tyto musime co nejostřejí potírati, pokad si
osobují neomylnou víru a pokod jsou vy

mýšleny jenom k toma, aby vyvracely pravdynáboženské, jako to činil n. př.universitní
rofessor Haeck], Moleschot a j. Proti dare
áctví musí se vystupovati nejenom v obchodě

a v průmysla, ale také i v duchovním životě.
Proto před přesně dokázanou pravdoa uklá.
níme hlavu, podvodu však a hlouposti, třeba
i nátěrem vědeckoati opatřené, platí náš boj.

Velikom zaalest církevních dějim
ukázal dr, Koželuha na vzdorotábora v Pro
stějově. Prý „podle učení klerikalismu“ jsou

Ša řík, Palacký a Marek (l) neznabohy a
Bkůdci lidstva. Kněžetvo to prý neminilo
nikdy do opravdy se svobodou a blahobytem
lidu. Kdyby prý padl klerus, pomine moc
blechty a její výsady. Praví-li někdo, že dnes
jde o náboženatví, je to lež, je to drzá, sebe
vědomá lež. :

Tohle jsou všecko z brasu nové ob
jevy, za něž musí. býti vděční drn. Koželu=
hovi i odborníci na slovo vzatí; ti otom všem
dosud nevěděli. Nevzpomíná si tak trochu p.
Koželaha na to, jak ku př. před několika
lety naši katolíci vřele se připojovali k osla
vám Palackého, ač jim za to byly házeny od
liberálů pod nohy brabé kyje? Že sám
si musil stěžovati na hrabé útoky tisku prote
stantského (a nikoli katolického), úa to pan
řečník zapomněl. A v příčině druhých věcí

potřebí jen poněkudpozorně nahlédnouti do
istů našich dějin,aby P řečník vystřízlivěl anabubřelými frásemi lid zbytečné neoslepoval.

Tolik ví každý poněkud vzdělaný Čech, že
rávě za největšího vzepjetí moci církevní
jd „se těšil svobodě a že pokrok vědy i

umění dostoupil veliké výše, jsa podporován
štědře jak papežakou stolicí tak ostatními zá
možnými hodnostáři církevními. Ještě krátce
před vypuknutím válek busitských arcibisku

por an z Jenštoina a Očko z Vlašimi spoečně s kapitulou pražskou odmítali důrazně
návrhyna potlačeníselskésvobody,cošlechta
jiš pouta vším úsilím kula. A když padla po
válkách husitských moc kněžstva, zasvíštěl
beztrestně karabáč panský na zádech u ja
meného sedláka, poněvadě přišel týž o svou
oporu. A jak to s osvětou českon dopadalo u
nás po porážce římského „klorikalisma“, o
tom by mohla vyprávěti universita husity—————
seum pak že máme my sterší v druhé etáži č. 22.
Pokloniv se »představenýme, šel jsem nejprve
zhlédnout si novon ložnici svou — v Babyloně
jsme tomu říkali «dormitáře. Na první pohled
jsem se přesvědčil, že zde asi mandel postelí
v geometrickém souřadění; brzy -nalezl jsem
prádelníček s jménem mým. Schodiv se sebe na
zem ranec, který jsem věrné nesl 6 mil od rána
jssného až do večera temného, na chvílenku
vilkou! (oddechl) jsem sobě. Ložnice byla dosti
prostorná, tvoříc geometrický pravouhelný ob
délník; uprostřed umývadlo, u něho | mladíček
přizrzlých vlásků, krhavých očí a šibalsky se
usmíval, Jun ten byl úplně cizí, Bpatřiv mne,
ihned namířil běby své ke mně a v ústech jeho
otázka: Ty, do kolikáty jdeše? Zaraziv se po
někud, odvětil jsem dosti ostýchavé: Jál já te
prve do sšesty« a Vy, nebo Ty, do skolikáty«
Ty2 »No, já jenom do s»páty«; ale víř, já se
Vašeho Jandečky nebojím — pén onen byl
věblasným professorem matbematiky — já mám
od Staška v Litomyšli z počtů | ausgezeichnet;
sein Wissen ist unbegreiflich — jsko že jeho
prospěch v mathematice při neobsáblých vědo=
mostech jest výtečný. Tu pověděli jsme si navzá
jem svá jména a já seznámil jsem se s tím borro
mejským chovancem, jenž napotom stal se mi
láčkem všech roku 1861 v Borromeum tivou
čích. Na jméně nezáleží; velikýBrit, světoznámý
Shakespeare nebo po česku Šekspír dí, že jména
snomina« jsou odiosa i odorose, milá i nerilá;
tehdy nazývej se náš budoucí borromejský hrdina
Chlebař, Chmelař, Sekař, Lekař, po případě
snad i Klepař, to konečně jedno; větší cenu
mají přec »brejlce nežli »futrále; ježto však přes
to každá věc i osoba musí míti své pojmenování,
tož nazývejž se náš »zakuklenece — »Tekař«|

(Pokračování)

tolik oloupená, že z její důchodů nebylo možno
existenci několika málo profeasorů udržovati.
V těchto dobách by byl nemohl Hus stndovati,
poněvadž husitské panstvo děti robotných se
dláků oa studie do Prahy propostiti nechtělo.
Z toho patrno, zda pominula moc šlechty po
pádu klera.

Než zároveň prosíme, aby pan doktor po
pádu oynějších práv kněžských a šlechtických
tolik netoužil, neboť by za daných poměrů
nadháněl zbytečně peníze do kapes panstva
peněžního, jež jest trochu jiného náboženství,
než k jakému se zná národ náš. Seberto kně
žím a šlechtě statky a rozmnožíte wertheimky
židovské; lid s tobo oloupení nebude míti
nic, jako po válce husitské.

A že dnes neběží o nábošenství? Mínite
l, že jsou ryzími náboženskými výrony na
dávky na katolický kleras, spílání olrkvi
před transparenty Hasovými, jíslivé, falešné

Pepřivání n volnějšíhorozmachu kalckého, posměšky s cty prokazované
Matce Kristově a našimsvatým patronům —
pak ovšem náboženské cítění našeho národa
stále pokračuje a katolický klerus nosí dříví
do lesa. Pak jsou také lidé seskopení kolem
„Červánků“ předními „apoštoly“ takového ná
bošenství. A nevidělli p. řečník v těchto vě
cech známky náboženského pokroku, měl po
dati důkazy skutečného šíření se křesťanského
umravnění doby nynější.

, Jestliže vykarovali všichni čečnící Pro
stějovští tak hlubokou znalost církve a doby
nynější, jako pan doktor, pak se můžeme nad
celým tructáborem jen útrpně usmáti. Tací
řečníci nám jen proapějí.

Óáslavský „Has“, naříká v delším
článku na Špatné hmotné poměry dnchovenstva
protestantského, dodávaje, že pomulu nebude
nikdo bohosloví stadovati.

Nesluší se odporovati. „Leč napadá nám

př tom jiná věc; „Hus“ zapomíná, kdo daliochození kněžetva první signály. Byl to Hus
a Luther; těm ať v první řadě děkují za
ožebračení klera, jež posnd všecky konfesse
v naší zemi tísni. Co v Čechách nesebrali
„ideální“ pánové husitští, to dopaběrkovali
Pánové „pod obojí“ k Lutberovi se blásíci,
Že ožebračení duchovenstva českého v do
bách obojí „reformace“ mělo v zápětí tuhou
závislost klera na libovůli skoupých pánů
chlebodárců, to netřeba| Široce dokládati.

Winter dobřepraví, že byl-li kněz husitekýkollátorovým sluhou, byl kazatel protestantský
pánovým otrokem. Sám protestant Denis po
znamenává, že ubohý kněz poddával ge všemu

ponížení, přistapoval na všechny podmínky,
Jen aby si pána svého nepohněval, A tak za
pastory přijímaní nevzdělaní řemeslníci, po
něvadě mužové intelligentní nechtěli strkati
hlavy do brutálního panského chomouta. To
byly následky Latherem podporovaného olou
pení církve, které zasahovaly žalostněi do
politiky světské. Ale otom „Hus“ nic. Starost
církve o zlepšení existence klera katolického
se nazve touhou po mamooo a nadvládě, ač
protestanté sami nepřímo se musí přiznati, že
ten Luther přece jen notně klopýtl; v prvním
rozmachu latherství hmotná bída kněžstvo
stísnila daleko víc než tísní nyní. Lutherovi
etačilo, že sám žil v nadbytku. Jak by
nazval „Hus“ ty protestantské pány, kteří
tehdy klidně na hmotnou zbědovanost svého
duchovenstva pohlíželi? Snad to ožebračení
přec mělo některé dobrá stránky; aspoň Be
byní může vyrobiti více maplicherovek a vo
jenských mundurů. Dřív se za ty peníze sta
věly chrámy.

Politický přehled,
Dne 10. září vydán byl zem. zákonník pro

království České, který obsahuje vařízení místodr
žitelské, jímž se ustanovují volební místa ve vo
lebních okresích obcí venkovských ve smyslu čl.
1. zákona ze dne io. srpna t. r., kterým se za
vádí přímé volení v obcích. Ve volebních okre
sích jest dle zákona toho každá obec místní,
která dle posledního ačítání mé více než 500
obyvatel, místem volebním. Místní obec, čítající
pět set anebo méně obyvatel, volí z pravidla spo
lečné s nejbližšími venkovskými obcemi téhož
soudního okresu ve volebních místnostech pro
jednotlivé skupiny nyni místodržitelstvím usta
novených.

Volební ruch se vzmáhá v Čechách každým
dnem. Všecky strany měly už porady, ale uje
dnání svá tají, jako mladočeší, konservativníi
ústevověrný velkostatek. Socialní demokraté ve
volebním provolání uvedli své požadavky, vyslo
vujíce se pro rovnocennost obou národních
kmenů v Čechách. České stranykarolicko- národní
jakoži kfesťansko-socialní ovšem že nezůstávají
ve volebním ruchu pozadu.

Rakouští Všenémci konali v Aši všeněmecký
sjezd, na nějž se dostavili vedle jiných SchOnerer,
Wolf, i mnozí Prušáci z říše.

Politickým krubům vídeňským záleží nejvíce
na výsledku voleb v kurii velkostatkářů. Sám
ministrpresident dr. šl. Kórber se horlivě přiči
ňuje o dohodnutí se konservatirního velkostatku
s ústavovérným. Dosud se v té příčině nestalo
nic rozhodného.

Při volbách za venkovské obce v Haliči
utrpěli citelnou porážku strana polská lidová a
Rusíni. Nejvíce získali konservativci, t. j. kándi«
dáti národ. polského ústředního výboru.

Uherský říšský sném byl dne
trůnní řečí uzavřen.

Ruští carští manželé opustili už Dánsko,
Cestou do Francie zastavilise v těcbto dnech v Gdaň
sku, kamž jsou císařem Vilémem II. pozvání.

Problášení Kitchenerovo, že totiž po 15. září
bude zastřelen každý zajatý Boer, nemá na Boery
účinku; odpovídají prý Kitchenerovi nápodobně a
jestě s větší chutí chápou se zbraně, Lord Kit
chener neustále dává světem blásati, jaké škody
Boerům působí.

Na všeamerické výstavě v Buffalu atřelil ja
kýsi muž, anarchista prý, presidenta Mac Kinleye
do prsou a břicha. Stav presidentův jest ješté dosti
příznivý.

Válka republiky Venezuely s Kolumbií je
prý v proudu, při čemž se oznamuje, že finanční
bída v Kolumbii dostoupila nejvyššího vrcholu.

Mír s Čínou je tedy uzavřen, nebot protokol
o podmínkách míru byl již podepsán na Španěl.
ském vyslanectví v Pekingu za přílomnosti všech

vyslanců velmocí, Li-hung-čanga a čínských hodnostářů.

10. září

Z činnosti katol. spolků.
Z Vamborka. Křest.katol. spolekSvornost

ve ©Vamberku pořádal dne 8. září měsíční schůzi
v hostinci p. J. Frydrycha v Zářečí za četného
účastenství. Řečníkem byl dp. L Kunte, kaplan
z Třebechovic, jeně svou přednáškou „Konservatiem
a radikalism“ opět hluboce do duší posluchačetva
se vemlavii.

z Přibyslavi. (Heřejná uchůize).Zdejší kat.Jednota uspořádala v neděli 8. t. m. veřejnou schůzi,
ne které přednášel p. prof. Ant. Drápalík o růsných
snahách a cílech za našich dob. Schůze se aúčastnili
tentokráte i social. demokraté, kteří si za řeči činili
poznámky; alíbil jim p. předssda, že mohou po před
nášce činiti dotazy, za řeči ale a se maaefklidně cho
vati. Pan řečník započav výrokem Liebknechtovým, že
nynější social. poměry dovede rozřešiti toliko katol.

elrkov, nebo social. demokracie, ukázal věcně a dů
vodně, že to dovede jenom katol. církev, jakož vysvítá
z dob předkřesťanských, kdy lid v tak děsné bídě
úpěl, če na př. otroci byli dávání rybám za pokrm.
Ta přišel na avět dlouho čekaný Kristas Pán a bída
zažehnal. psk i nyní se jeví zlé poměry social.,
toho příčinou jest úpadek života křesťanského. So
cialní demokracie pak pod heslem: „náboženství je
věcí soukromou“ šíří tento úpadek ba čirou nevěru,
jakož z jejich jednání i spisů patrno. Pan řečník velmi
dobře odb3lvýtku, aby se prý náboženství netunalo
do politiky; poukázal na protestantské hnutí v Něm
cích, faleRný busitismus v Čechách, kde vi cd Husa
vybírají toliko vzdor jeho proti Církvi, co ale na ném
dobrého, toho si nevšímají; ano ani jeho episův ne
znají — ukasoval, če stranu aocinskou vedou židi. —
Hned při řečí o bezbožectví social. demokracie pří
tomní demokrati počali se ježiti, když ale nslyšeli, že
je vedou židi, tu strhli rámas, jako když do +osího
hnízda štouchne. Přišlo jich -totiž mezi řečí několik
do síně (mezi nimi onen známý, bledovousý prorok 80
cínský) odkud do místnosti pokřikovali a řeč kazití
se snažili, ale do místnosti vutoupiti a potom žšádati
o slovo to si ti hrdinové netroufali, protož jim ne
bylo jejich beztaktní jednání trpéno. Pan řečník pou
kázal dále ns liberalismus, jenž jest tátou social. de
wokracie, dokázal potřeba školy náboženské, aby
učivo neodporovalo pravdám křesťanským, ale je po
tvrzovalo. Povzbudiv pak všecky, by horlivě četli
Časopisy atrapy křesťansko-Bocialnía zásady její všade

Jnili zvláště při nastávajících zemských volbách, ze
hojného potlesku řeč zakončil. Pan předseda ma vřele
poděkoval za poučnou přednášku, ješ častěji souhla
Sem provázena, načež udělil přítomným socialistům
slovo, by mohli dotazy s námitky činiti. Jeden z pří
tomných vystoupil a ohražoval se, že oni (socialisté)
nejsou proti nábodonství — (hlasy křesť,socialů: proč
ee tedy posmíváte, jdeme-li u procesním? proč nám na
dáváte eriókových bab? proč tapíte kněze ve svých no
vinách?) — a sastával se židů, že prý tito proně t.j.
socialisty pracují, což vzbudilo vesolý smích v celém
shromáždění. Ovšem že mu p. řečník i p. předseda
novými doklady posloušili. — Celkem jevili přítomní
socialisté zaslepenosě a předendky proti nám a hrabou
nevědomost, neboť vědí jen to, co jim Právo fidů a
Červánky nakukají. Třeba ovšem přisnati, že onen
socialista, jenš námitky pronášel, hleděl zachovati
ještě mrav lidí alnšných, takge daleko zahanbil avé
droby občany, kteří ca dveřmi hulákuli, — Schůze
tato zajistě přítomné poučile hojně a v Jednotě zase
pro podsimnísezonu zájem větší vzbudila. Zdaf Bůh!
— Jeden z přítomných.

Z Čermileva. (Valná sohůze) Katolické
národní jednota konala dne B. t. m. svoji pátou řád
nou ralnou hromadu za velkého účastenství. U příle
žitoati té promlavil oblíbený řečník vip. Jonef Mynařík.
Probíral jasně a poutavě o nynějších snahách katolíkům
nepřátelských a souběžně o nezdolné síle církvo ka
talické. Účinek řeči byl mocný. Dalať tato ve spojení
6 přehlednos činností jednoty podnět k tomu, že ode
bírati bude jednota opět více o 4 výtisky „Obnovy“
a 20 exemplářů „Ducha Obnovy.“ Zprávy fookelonářů



přijaty « pochralou a umluveno týdně, v neděli, ko
nati poučné schůze v místnostech spolkových o 8 b.
večer. Hlavně bylo projednáno vše, čeho třeba ke
alavnosti svěcení praporu, jež v den av. Václava před
nevsíti ráčí J. Bisk. Milost, Zprára o tom naplnila
všecky nelíčenou radostí. — K jednotě přistoupili
noví dva členové. — Není ovšem jednota bez nepřátel,
kteří by rádí 1 mezi katolíky mrzntosti uatropili —
ale tito jsou prozírarí. Ostatoč: „Mnoho nepřátel —
mnobo cti.“ Katolíci nikdy od vzájemná křesťanské
lásky odvrátit ve nedají a proto scbytrelým odpůrcům
katolíků úmysly jejich se nezdaří. Co katolík, to bratr
budiž!

Ze Svidnice m Chlem. Dne 1. zářít. r.
pořádala zde Causlevská katol, jednota sobůsi, k níž
sesvsls všecky vůkoloí katol. epolky. Dostarili se
u Jelení, Častolovic, Vamberka, Počtýna, Kostelce n.
O. Ohlen a j. Zahájiv schůzi, navrhl p. místopředseda
Ouelavské jednoty, aby si přítomní zvolili předzedu.
Zvolen byl nejstarší předseda přítomných spolků pan
J. Šabata, rolník. Týž v pěkné řeči poukázal na
nutnost, aby náboženství Kristovo pronikalo všechen
náš život. Pak odělil slovo vip. J. Černému, katecho
tori z Králové Hradce, jenž ve 2 bodinné řeči dů
kladně avelice zajímavě probral theme: Nábošenství
a veř. šivot. Proklepal zásady věech nynějších stran
od liberálů otců až k jejich dětem, soc. demokratům
e jejich poměr ka katol, náboženství. Dokázal, že
spořádená apolečnost bez náboženství býti nemůže a
náboženstvím, jež pronikati musí život lidstva, může
býti jen Kristovo —katolické, které v pravdě člověka
posvěcoje. — Hločná pochvalé přečetných posluchačů,
jakož i zvláštní díky p. předsedy a přítomných byly
odměnou panu řočníkovi. — Po kratinké přestávce
nadělil předseda slovo slovotnému p. Dra. Horskémo.
Týš, bned při svém příchodu uvítán radostným po
tleskem, s velikým napjetím poslouchán byl, přednášeje
"o vývoji stát. česk. Řečnický věhlas Dra.
Horského je už také zárukou i důkazem skvělosti a
mohotnosti jeho přednášky. Jasná a pádná řeč jeho
důkladně nás poučile. Nyní jietě vělekni účastníci
sobůze Svidnické mají pravý pojem o česk. státním
právu. — Nekonečný, opětný potlesk a vřelé podě
kování p. předsedovo budiž díkem slovutné..u p. řeč
níkuí — Díky boďtež i velect. p. Bad. Klócklerovi,
borlivému místopředsedovi katol, hospodářsk. spolku
Ohlenského, nájemci dvora v Borovníci, jenž poskytl
3 povozy, aby ném vzácné řečníky s nádraží přivosl
i edvosl. „Zdař Bůh!l“

Libice m. C. V neděli, dne 8. září měl
„katolický spolek lidový“ svou měsíční achůsi, v níš
přednášel vidp. Kladiva, farář zo Sán o „životé ro
dinném a jeho významu pro život spolkový“. Velice
pěkným způsobem upozornil řečník na vředy ny
něj šivota rodinného na vhodně volených příkla

dech apodal praktický návod k jich hojení, přidavmnoho ých a dobrých rad a naučení specielně
členům našeho spolku prospěšných, srdečně je povsbu
zuje k svědomité tiché práci dle příkladu av. rodiny
Budeme-li míti řádné rodiny, budeme míti také řádné
spolky, a niriš so bude masiti i ve veřejném životě
počítati. Pan farář osvědčil důkladné studium sociální
otásky a podal krásný příklad, kterak lse i „ridendo
dicere veram“.

Zprávy místní a zkraje.
Jam Kubelík před odjezdemsvým do Se

verní Ameriky, kemš angažován jest za obromný bo
norář půl milioou koran, uspořádá 28. září jediný
koncert v Hradci Králové. Naposledy byl u nás před
"dvěma lety, kdy v jedné saisoně brál čtyřikrát, O4
té doby slavil Kubelík zcela bezpříkladné, jako nikdo
před tím, triamfy va svó cestě Evropou, Kubelík, ač
teprve 21 roků stár, jest komorním virtaosem a vy
znamenán vysokými řády. V historii umění není téměř
příkladu, aby někdo v tak krátkém čase vyspěl do
tak závratné výše jako Kubelík. Jan Kubelík budo
v Hradci Králové hráti ne bouele, které mu darovala
lady Palmerova. Jest to znamenitý nástroj mistra
Antonia Straduaria — jedny a nejkrásnějších honslí,
které vyšly s rukou nejelavnějšího tohoto bouslaře.
Lady Palmerova zaplatila za nástroj ten 5O tislo
franků. Donfáme, že hudbymilovné oběsnetvo králové
hradecké i okolní bude i tentokrát konati svou po
vinnost.

Upozernění čtenářům „Obnovy“.
Aby se zabránilo lichým výkladům ohledně admi
mistračního upozornění v minulém čísle „Obnovy“

oanaznajeme, ko upozornění to platilo zvláště těm, kteří
při vky svó zasýlali přír na jméno bývalého rera p. Vobejdy. Tím nám nastévala nesnám,
neboť p. red. Vobejda není v Hradci přítomen, tudíš

press bes jeho podpisu nemohlybýti vyzvédnuty. —latné a insertní nedoplatky buďtež ted přímo
sasýlány administraci „Obnovy“ v Hradci Králové,
Jest tedypátrání „Osvěty“ po zvláštních příčinách
našeho upozornění zcela bezdůvodné a zbytečné,
protože jsme se také neastarali o to, edaš p. Hajn
při nenadálém přesídlení do Pardubic nezanechal ve
městě našem nějakých „památek". Rovněž zbytečnou

starost projeraje hradecký dopisovatel „Oavěty“ ovedení akce našeho listu m o našem redaktoru,
protože redakce nevede se u nás nikterak jinak, nošli
všude jinde.

Zápis žákyň na měšťanskéškoledívěívKrá
lové Hradci konati se bude v neděli dne 15. září od
9 do 11 hodin dopoledne, v pondělí s úterý dne 16.
a 17.září od 9 do 14hodin dopolední
hodin odpoledne. ppolodne A od 3 do 4

Pisemnéskonšky materitní csck.
realce v Hradci Králové v období podžimuím počnoa
dne 18. září L. r. v 9, bod, dopoledne, ústoí dne 26.
září t. r. o 8. hod. ranní.

Pan V. J. osědšený taneční
mistr zdejší, otevře vyučovací kara 25. září t, r. vo
dvoraně Adalbertina,

Ještě měce © klerikální škole. Vy
vrátili jeme již ve dvou lokálkách perfidní útoky ži
dovského lista „Osvěty“ na řeholní učitelky dívěl
Školy zdejší. Žádali jeme na paušalní tupení zvláštní
konkretní případy, ješ by dokazoraly, če se neryučuje
Da našich školách dívčích dle platných moderních zá
kopů dkolských, šádali jsme dále na „Osvětě“ aby
nám tedy jednou jlš ukásala pionéry té pokrokové
výchory bez ohledu na stávající školské zákony, aby
se přece již mohla jednou provésti zázračná změus
lepších časů, ale kde nic, tu nic. „Osvěta“ dat žá
daných nepřinesls, ale proto přece štve dále a když
nemůže již proti výchově jeptišek nie poříditi, obrá
tila ee ku chlebové atránce. Vypočítává navržená
platy řeholním učitelkám, které prý si peníse uloží
na úkor kultarních zájmů národa, Světské nak uči
telky, příslušnice to města Hradce Králové, musí prý
bídně živořiti v jiných městech bes rodičů. Tu to
méme| Učitelo.é pořád si stýskají na nedostatečné
platy u pokrokářský list najednou dokazuje, še si
mohou učitelé a učitelky kapovati domy! Tohle se
zrovna bodí agrárníkům k oppuslci proti zvýšování
platů učitelských, a učiteletvo bude as povděčno za
slepenému obhájci učítelské bídy. Takovými nesmysly
chce „Osvěta“ učiniti nálada v obecním zastupiteletva
proti řeholním učitelkém! Co se tkne oněch bradeo
kých příslošnic, kterých se najednou „Osvěta“ ujímá,
ta dovolujeme si vyjádřil opřímný podiv nad „po
krokovostí“ zásad toboto počestného šurnálo, Tedy
strejcovství odporučuje „Osvěta“ pro naše dkoletví|
Nemá se přiblíšeti více ku spůsobilosti, zdatnosti a
k úspěchům pedagogickým, nýbrž domácí příslušnost
a strejcovetví má rozhodovati o kvalifikaci příštích
učitelů. To jest tedy ta slibované oprava našeho
školství! Přehorlivý přítel našeho Ukoletví odbalil
posléze v Osvětě své nitro a tu se ukázalo, že kapes
a prospěch některé snad famille vyžaduje, aby se
obecné školy vzaly sostrám a daly příslušnicím hra
deckým. Manévr šikovného obhájce „moderni“ vý
chovy dospěl již k hlavnímu trumfa, Nebylo však
potřebí ani takové nápary slovesné a takového sní
žování zavloušilých řeholních učitelek, nýbrž mohlo
se krátce říci: Potřebujeme snopatřitl tu a onu svou
přislošníci a každý by bned pochopil, kolik nhodilo,
Konečně jeme vyhnali ©„pokrokorého“ pedagoga
s houští s proto, pánové, zaveďte sl vo svém školství
zásadu strejcovství a protekcel Všade jinde jest sice
etrejcovatví pařeništěm pro výchova tupých hlav a
škaredých charakterů, ale u nás se mosí osvěděiti,
všdyť to odporučuje pokrokový list.

Osobní. Ministr kultu a vyučování jmenoval
professora náboženství přic. k. německé státní reálce
v Trutnově vidp. V. Fiodermanna profeseorem nábo

ženství 4 0. k. německém státním gymnasiu v Prasena Starém Městě,

Nárední slavnost ve pres . Ústě.
Mat. Školské“ byla pořádána dne 1. v Nové Vai
u Chotěboře. Přes deštivé počasí vyzněla slavnost
velkým úspěchem hmotným a mravným. Celá ves byla
dekorována národními barvami a sámecký park ro

diny Mixovy prostonpen byl četnýmipo OBy: Slavnost začala hned ranními Řodinemi. 10 hod. byly
slavně sjušby Boží, jichů ae súčastnili a praporem
členové banderis hospodářské besídky Heřmaňské a
obecenstvo, které přibylo. V jednu hodinu rouvinul
se velkolepý průvod, jehož súčastnilo se banderium,
oyklisté, obžinky a vlastní hndbou, pořádané p. řidi
telem Červinkouz Malde, uelská svatba vystrojena
hospodářskou besídkou „Rieger“ = Malče, hasičské
spolky, místní dívky v národních krojích, stará rychta
atd. Před zámkem promluvil p. farář Vlček. Předsta
viv protektorku slavnosti pí. Annu Mixovou a uvítav
srdečně dra. Biegra, vytkl hlavní úkoly národní práce.
Vedle vydatné podpory Ústř. Mat. okolské musíme
aílit hospodářaky, vzděláním a mravností, Vůechny

Va obory činnosti musí vzájemně se doplňovati.
údcové lidu musí pýti lidé vzdělaní a mravně bezúhonní, aby byli příkladem těm, které vedou. Láskou

ku pravdě a láskou křesťanskou ka blišnímu způsobí
se, Za politické strany nebudou zápasit falšováním

pravdy, nýbrž po rytířeku abraněmi duševními. Všechnaeš, jako prostředekagitační, budiš zavržena| Tako
vouto celkovou národní výchovou nejen porosteme, ale
téš ubráníme se tam, kde nám jest o kašdou píď

Slavnost byla nčena šivým obrazem a ohňostro

ja „Od eno bude Ústř.Mat, Školské600 K čistéhou.

Z Chrasti. (Divadelnípředstavení).Jiš jednou
v těchto prázdninách překvapili nás studující naši
výborně nastndovanou veselobrou. Povsbusení dobrým
výsledkem nelenili, a sehráli dne 8. září v sále paní
Opleštilové venelohru Abrabamovicovu a Rusakovského

tník s Bosny“, přeloženouod Arnošta Sohraba-Po
[abského. Souhra byla výborná, přičiněním regisseura,

p Bohumila Kaievinklera. Všichni účinkující čestněostáli úkolu avému, ačkoliv zase mnozí poprvé
vatupovali na jeviště. Návětěva byla četná a zá
bava, která po divadle ee rozproudile, animovaná,
Přejeme atudenstvu našemu, které nyní rozjedea0 zase
do stánkův umění a věd,aby ten rok rychle mu uply
nul, a aby zase brsy mezi nás zavítalo čilé a plné
ideálův, jako dosud. — Oběsil se. Dne 6. září
nalezen byl kolem 11. hod, dopolední u dvora Chrašic
na stromě oběšený František Křepšík,41tiletý ženatý,
tovární obnvník. Zanechal zde vdovu a 3 nesaopa
třené dítky po své prvé manželce,

Sebevražda. Emanzel Mlatečka,47 roků
starý, trablářký pomocník s Býltě, utopil se dne 8.
L a. v Orlici. Příčina toboto neštěstí není dosád
snáma. : :

Z Čestima. Pod protektorátem vysocearo
seného svobodného Pána Josele Hratého z Jelení
uspořádánbyl „Oaladinounaší“ dne25, srpnat. P. výlet
do úlolného zádušního lesa. Podnět ka elavnosti této
dala vážené choť pana profesora Nováka, u nás ns
letním byté so nalézající a sice sa tím účelem, aby
saložen byl sebe akrornější základní fond ku nřísení
kuchyně, s níž by vdobě zimní podělovány byly
chudé přespolní dítky polórkou. Myšlouka ta nadmíru
lidumilná alezla skutečně ohlasu a zvolené komité
jié před výletem zahrnováno bylo se všech stran.růz
nými potřebami k výletu, k opatření baffotu atd.

ozl přečetnými dárci zejména slněno uvésti vysoce
urozeného paua barona Hrubého s Jelení, který da
roval 86 E, dále vldp. Hořmana Haasera, bisk. se
kretáře, slovutaé pp. profasuory Josefa Nováka a Bo
buše Přenoaila, el, Aoastasil Seldlova, slečoy pří
baffetu atd. std. — Kolem 3 hod. odpol. za krásného
počasí vyšel průvod s budbon do lesa, kde brsy roz
proudila se Úilá zábara, podpororáns nenosraými
divadelními ochotalky. Zábava trvala v lose do posd
ního večera, kdy výletníci s osvětlenými lampiony, sa
avaka hadby ubírali se z loss městečkem. Čistý vý
těžek na poměrné chudý náš kraj byl veliký, usi
150 K. 20 b. Váem, kteří 1 nejnepatrnějším dárkem
přispěli k účeli tak úlechetnómu, volám: „Zaplat
Báhl“ Výlet pořádán byl re prospěch chadé školní
mládeže a našli se bohožel přemaozí, kteří myšlence
tě nepřáli a chováním svým až dosud na jero dávají,
jak přetěžce nesou, če výlet se zdařil a ovocepř je
nesl. Ještě štěstí, že nejedu tek potřebnými, aby 1
Jejích děti s toho fondu užívali; a bezpochyby i
s toho důvodu jednak Čestín opustili, jednak výleta
se nesůčastnili. Na konec podotýkám, že vybraných
peněz mijak, míkdy a mikde nebylo a nebude užito
leč k áčeli výše ustanovenému. Ku proredení šle
chetné myšlenky v praxi maoho sdara přeje — Č. 0.

Z Nevých Dvorů. Dne 10. srpna konáns
byla ade velikolepá slavnost, která se potkala s vo
likou účastí všeho okolního obyvatelstva, znamenitého
úspěchu se dodělala a ©dítkám v usavřeném území
finančně prospěla. Bůh odplať všem, kteří jakýmkoli

působem na slavností té brali účinnýpodil. Matkavlast buď na ně hrdou, mládež usavřeného území
badiá.jich pamětliva!

Z Hlázevie. Výroční alavnost Narození
Panny Marie byla pro městečko Mlásovice dnem du
chovní radosti. Posvěceny byly a veřejnému uctění
odevzdány dvě sochy: norá — Panny Marie na
velkém a obnovená — sv. Jana Nep. na malém
náměstí. V předvečer slavnosti osvětlena byla obě
náměstí; sa hlaholn zvonů a střelby z hmoždířů
sahrála hudba před oběma sochama nábožné písně.
Svěcení vykonáno bylo v den slavnostní odpoledne
ve 2 hodiny. Posvátný průvod ubíral ae = chrámu
Véně tímto pořadem: V předu kráčela školní mládež
celé farnosti se sbory učitelskými, za nimi šivno
stenské spolky s prapory — na to sbor dobrovolných
bacičů =přifařené obce Lhoty Šárovy — pak obecní

sastapitelstvo v plnémpř s p. starostou v čele,hudba se sborem zpěváků — pak následovala řadé
dražiček, duchovonstvo, pozvaní hosté a nepře
hledný zástap věřících. Před bohatě okrášlenou a0
chou P. M. zspěl sbor 'pěrců zdařile „vení crestor“
— načež místní dp. farář vystoupil na selení a kví
tím ozdobenou kazatelnu s promlavil o blahodárném
vlivu, jeký měla víra katolická vůbec a úcta Bo
horodičky svlášť na spoločnost lidskou, Po kásání
posvětil Jeho Milost protonotář apoštolský a bisk.
vikář v Hořicích monsignor Hakl za aesistence
místního a veledůstojného panafaráře Chotečského
sochu Panny Marie — následovaly litanie loretanské
a po skončení těchto zapěl sbor zpěváků „o San
ctissima“. V tomže pořádkuhnal se nábošný průvod
od posvěcené sochy P.M. k obnovené soše sr, Jane
Nep. Ta vykonán posvátný obřad — a po skončených
modlitbách a návratu do chrámu Páně intonováno
Te Deum“ a uděleno sv. pošehnání. Socha Bohoro

dičky, apočívajíc na slonpě s pískovce nměle provedeném, jest mietrova lem a darem o. k. sochařeké

školy v Hořicích. Vysocezáslažný a proslný jeitřiditel, ©. k. vládní rada Vilém Dokoupil, milerád «
te zvláštní ochotou vyhověl prosbám zastupiteleva s
dp. faráře Mlásovického ve směru tom. Budiš mu tu
vedán veřejně dík nejuotivějšíl Městys Mlásovice
odměnil se slorutnému panu c. k, řiditeli odevzdá
ním diplomu čestného měšťanatví. Rovněž plného
uznání a dík veřejný sasluhuje slavné zastupitelstvo
Mlászovické, že nešetřilo výloh; věnovalof snačný
obnos 1.800 korun na postavení sochy P. M. a obno
vení sochy av. Jana a tím dalo na jevo ryze katolické
smýšlení. Kóá Rodička Boží a av. náš patron vyprosí
na Pánu Boha hojnost požehnání jednotlívoům, rodi
nám a celému městečku.

Hraběcí Anmnenskéslatinné lásně
v Bělohradě čítaly dne 0. máří t. r, 1088 hostí sla
tinných koupelí používajících.

Ze Svaté Hateořimy. Dne 11. arpna t. r.
konal se v obci naší šupní ajezd hasičstva šupy Kut
nohoreké. Deset sborů basičak oh súčastnilo se sjezdu
v dosti četném počtu. Před službami Božími dálo 00
vítání sborů hasičských. Pak se sbory súčustnily ká
sání, v němě promluvil dp. Frant, Kratochvíl, admi
nistrátor sábořský, o účinné lásce k bližnímu, kterou
sboryhasičaképěstují hlavněv doběohně; po kásaní
byly sbory hasičské přítomny měs av. v chrámu
Páně Svatokateřinském. Po mši svaté měly valnou
hromadu. Ve 2 hodiny bylo ovidení, pak koncert v za
hradě p. Bobka. Místní statkář, p. Jos.Švejk, přednesl
vřelý uvítací oslav v zahradě páně Bobkově, Také

pěknými komiockými kousky pánů studentů Sratokařinských byli jame pobavení. Slavnost sakončana
věnečkem v hostinci p. Peroutka a Váší. —



De Kyšpe
lidu „potírá“ trrsení Obnovy ohledně útalny ov. Al
úběty v Kyšperku. lou, ý může míti jiný nábled.
My věsk myslíme, de přecejen prospěje dátem, rodi
nám a městu více, kdyšod mládí se děje výchova
vedoucí k Bohu, k mravnosti a k pořádku, neš když
děti používajíté volnosti bez dohleda matek, kdy
odorsdány sobí a zkaženým dětem jiným oavykojí si
všema, jen dobrémune, Nemyslíte? Tohoklerikalismu
se jen tolik nebojte! Kašdý teď jako moderní don
Guichote se ohání mečem proti nepřátelům, které jen
jeho fantasie si vybájila, neboť takoví ti klerikálové
nejson, jak je v novinách líčí. Také pro upokojení
vám musím sdělit, de hledáte dopisoratele v místě —
to máte zbytečnou práci — dopisovatel je v soused
mím soudním obrose, ale má dle naší organisacei
váš kraj přidělen. A ještě něco, jak ušlechtilé píšete!
Dialektem kyšpereckým říká se kněsi: pane pátere,
ooš kdyby se tak napsalo pane kantore —není jedno
smi drubé nic nečestného; sle zvyk a trocha apolečen
ský ton slodného člověka notí chovati se důstojně i

Kari je dopisovatel za křem, pokřikuje při tom nakolemjdoucí| ,
Z Bermardova. Dne 15. arpna konána ve

emíšené obci naší dojemná a velkolepá slavnost svě
ení železného kříže ns obci stojícího. Kříš pořízen
byl dobroroloými sbírkami katolíků Bernardovských
a koupen za 53 sl. Částkou26 zl. na zakoupení kříže

přispěl ii Jeho Osvícenost Emerich hrabě s Chotků,
páe panství Novodvorského. K postavení daroval také

vlastní svůj pozemek. Odpoledne p 2. hodiné vyšlak nám procesí ze Záboře, Svaté Kateřiny a procesí
kollatarníků Labskotýneckých, vedených dp. Josefem
Tajovským, vip. katechetou Růžičkou s bohoslovcem
p. Pospíšilem. Do Bernardova přibyla obě procesí as
ve 4 bod. Svěcení vykonal Jeho Biek. Milostí k tomu
aplnomocněný p administrátor Zábořský, P. František

bvíl. Posvěcení promluvil případnou řeč: Proč
stavíme kříže a proč je uctíráme ? Po kázání modleny
litanie k Pánu Ježíši. Řeči uvítací i ne rozhodnou

škně proneslydívky -Bernardovské a pan Svoboda z
rnardova. Jako zástupce jaeného patrona našeho

dostevili so ku svěcení p. ústřední řiditel panetví
Chotkovských p. Jan Filipovský, spaní a p. Emanuel
Boóhm, fiditel panství Novodvorského. Den 15. srpna
léta Páně 1901 zůstane nám v milé upomínce po celý
šivot náš, Bůh žehnej všem, kteří k oslavě přispěli!

Z Kobylmie. Dne 35. srpna t. r. vhostinci

t AI. Laciny velice sdařile sebrána byla naším načjným studenstrem s obcí Kobylnic, Lišio a Habr
kovic div. bra „Furiant“ ua hojného účastenství
obecenstva. .

Prčesní sechy v mariánském chránu Páně. V neděli na slavnost jména Marie P.
odpoledne ve 4 hod, se bude v mariánském chráma
Páně slavně erětiti obnovená socha Panny Marie
Kladské v nově upravené kapli a sice následovně<
nejprvé příslušné historické kázaní na to ndp. kapi
tolní děkan megr. Alois Frýdek vpontifikalifoh sochu
a kepli slavně posvětí; litaniemi a požehnáním slav
nost se zakončí.

Úřednická horlivost. Dne16.zářízačne
v Chotěbořském hejtmanetví nový školní rok, s c. k.
okresní dkolní rada neměla v celých prázdninách
času, aby těm kaplánkům poukázala ta kilometrovou
odměnu sa docházku do venkovských škol za minulý
rok. Těm se při 700 K velmi dobře vede, a protuž
nepotřebují — mohou čekat,

Návrat de církve katelické. Naslav
nost Jména Panny Marie bude vo farním chrámu
Páně v Sopotech askládati vysnání víry katolické
Antonie Janáčkova ze Stříšova, dosud ovangelička
Augoburského vysnání.

marti. Dne 6. září 1901 zemřel v Modletině,
na faře pod patronátem barona dra. Františka Lad.
Begra, farář pan Antonín Miffek,

Různé zprávy,
Njend německých katelíků u Ho

olomouckém v sobotu dne 7. a hlavně v neděli dne
©. září u přítomnosti olomouckého arcibiskupa dr.
Kohna a brněnského biskapa dr. Bauera. Na sjezdu
édnalo se mesi jiným o pošadavku svobody A neo
vislosti římské Stolice, o nedostatku — autority

v vašich dnech a jeho příčinách a konečně o porin
nostech katolíků ve veřejném a soukromém životě,
Po udělení papežského požehnání byl sjezd ukončen.

ezd tento měl se dlo slibu starosty olomouckého
randhubers pořádati v městském sále rodutním, ale

slib byl odvolán a sál propůjčen ku protestnímu
uhromášďění, jehoš se súčastnili zvláště Němci se
teverní Moravy a ze Slezska. A pořádání sjezdu
v kněžském semináři bylo městskou radou olomonc
kon = technicko-policejních důvodů zakázáno; neš
místodržitelství zákaz ten srušilo.

; Můmisterstve veřejmých prací. Pro
alýchá se, že bade v Rakousku utrořeno nové mini
sterstvo vořejných prací, jež prý povede mladočeský
poslanec Kaftan;. dosavadní ministerstvo železniční
bylo by pak zrušeno,

Bolníkům českoslevanskými Výkonný
výbor katolicko-národní a křefansko-sooialní strany
na Moravě ovolávají na den 22. a 23. září t. r., t.
3. v veděli a pondělí, velikou, slavnostní selakou
pouť ne posvátný Velehrad na Moravě, kdež zároveň
sshájí se selský sjezd, na němž jednáno bude „9
sdralování rolnictva;“ na to koná se hned ustavující
valná hromada jednoty katollokého rolnictva, Účastníci
musí býti opatření vstapenkami. Vle bližší aděli Jos.
Šamalik, rolník v Ostravě, p. Sloup u Rájce na Mor.

Stonchne más tof „Práro Lida“ v 945.
čísle ukasuje národním socialistům svoji spolkovou
sílu a praví, žo „Českoslovanskéma odborovému sdru

fen“ v Praze, střediskuto sociálně demokralických.
spolků vadělávacích a odborových příbylo od nového
roku letošníhocelkemmových52 spolkůs 1755
členy, tak že toto čítá nyní průměrně měsíčné pla-
telcb 21—23.000 členů.“ A my? Odborová orgaal
sace —»Žádná — politické tak malá, že vůbec nemé.
významu a vzdělávací spolky mají hlad došerní — a
početně jich téměř nepříbývá — ta rok nejvíce 61

chopíme se organisace?
Karlové Vary — v Bulharsku. No

daleko města Slivua v Bolbarsku vytryskoje mocně
horké ařídlo o teplotě 52 stapňů Celsla, rovnajíc se
sloučevím svým naší vodě karlovarské. | Balbarská
vláda zařizuje nyní s velikým nákladem při pramena
lázeňské místo, jež se bude po bok stavěti jiným
světoznámým lázním.

První měěťanská škola ve Slezska
povolena jest na Pol. Ostravě. Ministerstvo kultu a
vyučování vyhovělo totiž odvolépí obce P. Ostravy
proti semské školní radě v Opavě, která uedovolila,
by v P. Ostravě zřízeno byla škola měšťanská, ježto
prý by ve nenašlo ani dosti dítek, ač jich do obec
ných škol chodí 2200.

Noví světící biskupové čeští dr.Krásl
e dr. Frind byli v neděli dne 8. září ve velechrámu
avatovítském na Král. Hradčanech slavně na biskupy
posvěcení. Svěcení vykonal sám J. E. kardinál arci
biskap pražský Lev Skrbenský u přítomnosti českých
biskapů ©Brynyche, © Říhy, Schóbla, © Kalonse
a mnoba jiných hodnostářů a zbošného lidu.

Antonín Dvořák, jeden + nejpřednějších
hudebních skladatelů našich, slavil dne 8. t. m.
v rodné ové obci Nelahozevsi svoje 60té narozeniny.
Hlavním bodem slavuosti byl krásný koncert. Drořá
kových skladeb za epolnáčinkování nadané dcery mi
strovy, slečoy Magdy Drořákové, „Českého tria“ a
mooha jiných.

Pokrokovým učitelům dlerady „Škol
ského Obzora“ nezbývá nic jiného, než aby při na
stávajících volbách podporovali svým blasem stranu
radikálně pokrokovou, českou stranu lidovou a —
etranu socislně demokratickou, jež prý jsou těmi nej
poctivějšími stranami českými. A kam pak asl páni
pokrokoví učitelé uloží trochu tó národnosti a pokro
kové mravnosti, aš se jejich pokrokovost spojí se
gásadami soalalně demokratickými?

Ubljí své bratry. „Samostatnost“v 71.
čísle přinesla volební úvodník, v němá žádá, aby
každý pokrokový volič tásal su po charakternostt,
počestnosti a čistotě noukromého života kandidátova,
„Neboť to je jisto, že v politickém zápase vůbec s
v našem svláště platí mravní neporušenost kandidá
fova, jeho nepoakvrněný štít soukromý, jeho Čisté
race. Kdo z jakéhokoliv důvodu eklop'ti musí atudem
srak před tváří odpůrce, kdo před odpůrcem schová
vati musí zamerané ruce, ten do veřejného života
vůbeca do předních řad politických zápasníků zvláště
nepatří a dostane-li se tam, musí býti odstraněn.
Tn platí slova Havlíčkova, jenž napsal ve svém „Slo
vanu“ roka 1856: „O každém, kdo se vám v polí
tických a veřejných záležitostech za rádce nabízí,
hleďte se vždy stram jeho domácího a privátního
Bivota přesvědčiti, je-li sachovalý muž. Kdo je ni
Čeme sám ocobuě a nedovedl si mezi těmi, kteří
jeho domácí šivot s předešlých a nynějších let znají,
ani jméno poctivého a řádného muže zachovati, ten
také jistě se nemíchá do politiky z poctivých úmyslů
a masf míti nějské tajné, ale jistě nečisté ohledy.
Také jest ještě jiná známka: Kdo sám sobe a rodina
sachovalým a řádným způsobem živiti nenmí, nevěřté
mu, že dovede radu dát, jak by se zlopšil stav celé
země. A právě mnoho takových se nejvíce rostakuje
apotloukáveveřejnémživotějistě jenomkeskáse
semě a národu.“ Podepisujeme všecko oběma rukama.
Ale tážeme se, jakou perspektivu odhaluje tento článek
v táboře českém? Ukasnjo 1., že mnoho jest babna
a morální zvrhlosti ——a to zvláště mezi atranami,
jež s pýchou se zovoo „mladými“ a jež v prach šla
pou zásady křesťanské; 2., že radikální pokrokáři
tímto článkem ubijí své dosavadní tajné spojence, ná
rodní socialisty, jejichž vůdce Klofáč dosud se ne
očistil s obžaloby Fárkem naň veřejně vznešené, jejíž
předmětem jsou nemravoosti ty největší a 3., poněvadž
národní socialisté prohlásili se ra volidární se svým
vůdcem Klofáčem a dosud ho nedonutili buď, aby se
očistil, anebo aby se vzdal mandátu, padá všecko toi
na hlavy jejich a proto český poctivý lid nestrpí, aby

ukáže jim své nejhlubší opovržení.

*(Zasláno,)

Dělnietvu křegťanskosociálnímu!
Oznamojí, fe na den sv. Václava, totiž dne 28.

sáří o 12'/, hod. konati se bade v Tyništi nad Orl.
konference za přičinou založení všeodbo
rového sdružení 9e soc. kursem, téhož dne
v Hradci Králové pučínajícím, konference nijsk kon
kurovrati nebude, nebot účastníci budou moci ještě
v 8 hod. odpoledne vlukem jeti do Hradce Králové,
Předběžná porada konati se bude dne 15.
sáří v Pardubicich při valné hromadě
ústřední jednoty dleocézní. Doufáme,že jak
do Pardubic, tak do Tyniště. hojně se Vás dostaví,
čímě nejlépe dokážete, že znáte důležitost spolků
odborových, Za svolavatele:

Jesef Urban,
obovník v Kostelci nad Orl.

(Zaeláno.)

Sesnam voličů města Hradce Králové do sněmu
královatví Českého vyložen bude do 14. dnů dnešním
dnem počínaje v podacím protokole podepsaného úřada
purkmistrovského, kdeš v něj v hodinách úťedních
bade Ise nehlédnouti.

Ve Ihůtá této podány buďtež též veškeré rekla
mace proti vyloženému seznamu voličů, podepsanému

úřadu Drkaistrovekému,úřadu pukrmistrovského v Hradci Králové,
dne 19. sáří 1901.

Starosta:Ullrich.

Listárna redakce.
Přestaviky, Nechanice, Hněvkovice, Chra.

dim, Náchod. Došlo již pozdě; uveřejní se příště.
v

$

= Šafář 3-i i
řádný, spoleblivý v lakařství a zacházení
e koňmi obeznalý se přijme. Nabídky s opisy

vysvědčení přijímá do 30. září t. r.

pravovarní měšťanstvo v Hradci Králové

Pozvání

řádné valné Iromadí
ústř. diécesní Jednoty,

jež konati se bude

vPardubicích dno15. září t r. o 1hod odp.
v místnostech katol. nár. Jednoty.

Pořad jednání:
1. Zahájení schůze.
2. Zpráva a) jednatelská, b) pokladniční, c) re

visorů.
8. Volba 8 členů výboru, 4 náhradníků a 2 re

visorů.
4. Návrhy výboru.
5. Volné návrhy.

Poznámka. Dle 8 10. stanov jest každý ka
tolický spolek povinen k této valné hromadě vy
slati delegáty, a sice za každých 20 členů jednoho.
Delegát musí míti legitimaci — že skutečně de
legátem jest — jinak by neměl práva hlasovacího.
Přítomen jednání může býti kterýkoliv člen katol.
spolku.

Bratři! Dostavte se četně|!

P. Frant Jakl, Dr.Fraut. Beyl,
t. č. jednatel. diócesní předseda.

o Jan Kryšpin,
SN a (J. Syvalterův synovec,ná

i stupce)
odbornýuměleckýzávod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 29

nové blíše Malého náměstíPepřes 60 roků na Malém: náměšlí
pod loubím) doporučnie 88

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha-.

tému figurálnímu provedení£sice 1 se ldešnými rámy,
těmí 1vsasením.

Vetkeré rozpočty, skiazy 1 od
rada bezplatně, všÍ závaznos

ku definitivní objednávce.

OB“ Nesčetní veřejná 1písemná pochvalnáuznání. "=
Založeno roku 1836.

Levně, ihned, správně
všechny reklamace, rekursy, poptávky

týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k setník

Janouškovec
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve savéc. k, povolené kanoeláři jen

F*raha-II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.
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Všechny ctěné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, še vý
nosem ministerským se dne 10./8 t. r.veškeré ky
veliny dřevné, Iteré pod různým pojmenováním
jako „Vinacet“ atd, us uh s velkým rekl Jamaní

urelenden, byly, jsouzakánány, jelikoš zdravílidskémulivé nanány jtou.

o

——0
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradci Králové

odporučoje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové, ovocný COgDAC,

višňovku, jeřabinku atd.
Bůzné draby likérů, marmelád, kom

pa skladě máme od české akciové
zužitkování plodin v Třebenicích.

! MUDr Jan krá,
prakt a zub. lékař

TEordinuje pro nemoce zubní, x
L ušní, nosohltanové a oční od +

ki 8—11 hod. a od 2—4 hod. |

Í v neděli a svátky od 8—11|
: hodin.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně sásobený aklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše allně v ohni zlacené a stříbřené stě seručí,
Vlastní výroba umokňuje veškeré objednávky co nej.
levněji vyřídit. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
mnovuslacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou se jiš svěcené se styrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázatl četnými pocaval
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, kaditeleu,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

davače za ceny- obvyklé:
nádavkem.

Ceny nejlevnější.

romalbu

B.Skarda,Brno./

ok
vyznamenán.

Oknachrámovákaždé

hoslohuiprovedení[E
sezaručenímprácenej

modernějšímpoža
darkůmvyhovující.

7krátprvnímicenami(ů

Cenníkyzdarma.

velkozávod

ohrámových

Uměleckýústarpromalbunasklo

%$Odborný

| rota | Promier| zotováí|

EJ The Premier © jž|
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Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a lerném provedení

přemě dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský pro

práce kostelní P
v Syohrově (Ďechy), založena roku 1858.

Fotografie: a nákresy u velikém výběru na přání k nahlédnutí franko-zašleme.

Nejlepší odporučení! Plánýa rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke BGOoltářů.

Výhodná koupě!
Dům jednopatrový na náměstí, před 2 roky úplně
opravený,S obchodem kupeckým. a pe

kárnou (přízemek,krám, pokár sklop, skla
diště, několik obydelních mís tí a dvůr). Pecpekařská je nově zřízena a vytápíse uhlím. Vde
se prodá se zbožím ibned Cenabez zboži4000zl.
Bližší adělíAntonín Venoálek,

kupec v Přibyslavi.

900000000000000000000000000000
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V. J. Čtvrtečky
koncesovaná +

*
+

+
+

v Hradol Králové. %

Nížepenný dovoluje si ct. P. T. občastvu +
zvláště vys. ctěným rodičům a zástapcům do- ©
rostlé mládeže oznámiti, že letošní kursvy
včování tanci zahájen bade výhradně pro stu
dující ve středu 26. září o 6 hod. večer a ©
pro pány z obchodu a jinak zaměstnané ve ©
čtvrtek 26. září o půl 8. hod. večer

ve dvoraně Adalbertina.
Zápis a veškeré dotazy, též roklemace

s venkova, vyřídí se v bytě nížepsaného — ©
ovatojanské náměstí č. 74 I. patro — kaž- ©
dého dne.

Na přízeň zdejšího ct. obecenstva se těší
v úctě dokonalé oddaný

V. J. Čivrtečka,
učitel tance.

00000000000000000000000
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jatky v Preze atd. odporučuje se k vyho:
tovení věcho druhu věních bodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná.

OOOOCCOO0000000000



Výrobky dokonalé.
JSPobovky. Celé garnitury.

Ludvík Knepr
v Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle zálolay.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mírné.

Opony (draperie). Žiněnky.

Josef
Štěpán,

NK uposorňujiP. T. pányatav ele na

Y úctě veškeré

závod

pozlacovačský

v Pardubicích

—opravuje —

jakož i nové staví

oltáře, kazatelny,
všebo druhu sochy
a veškeré do oboru
toho spadající práce

v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

ce stavební, výhradně

JAN KALIS

Kod444444044bd4b4
3 Superfosfáty Ď +

+
omimální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

WG“Nenahraditelné <U

k podzimní setbě
Jež nalze žádnou jinou kyselinou foe

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
soli drasojnaté,

Spoolelní pro a okopaniny ( nlovatiny):

Pošternskou sádru suporioslátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť A konservování

chlévskémrvy, pleni vápno

kyselinu af- Poštorně

Ústřednípísárna: PRAHA, Jiadtákdkéal. 1

Ji DELB,ODINÍÍLO,

továrna na v Břeclavi

ji A SOHRAN*nojiva

Ku počátku školního roku nabísíme důst

duchovním správám a A katechotům krátký
pa sbor (noty chorálové— pětilinkovýsystém

Ve- ni san-cte Spí - ri- tus.

10 výtisků 8" franko 70 haléřů.
100 » . Kor.

Biskupskáknihtiskárna.

Frant. Moraousa
v Brně, Velké náměstí čis. 6

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radalce atd.
s dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Rozpočty sdarma.

Na cukrářství
přijmese učeňu Josefa Fialy

v Hradci Král, vedle hlavni trafiky.

|POOK |
Josef Neškudla,

© a kr. dv.: dodavatel
vJablonnémnadOrl.č.A.86

doporučuje P. T. veledůet. duchovenstva
al všndeš osvědčenýa mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©.a k. dv. výrobní závod

věee kostelních pAramontů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

šeoa

Oltáře, kazatelny, a t, d.
nabízí

>V

BTABllŠKK JIDOUŠ

závod řezbářský a umělé trhtátstnv Slatiňanech.
Plány, fatografie a rozpočty na požádání,

Veškeré práce z odboru maleb umě

lecko-průmyslových provádí se © přesnoudokonalostí
v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

salonů, pokojů a divadelních dekorací ;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

G" Práce a objednávky"JB
přijímá pro mon malifskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

ne Velkém náměstí č. 86, vedle bisk, residence.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četnoá 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!

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:

čestný diplom, 1891. la vyznamenání na školsk.
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
za vystaven varhany na Národop. českoslovanské výst.v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv,
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plorvdivů: zlatá
státní medaile 1892. Jnror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných,

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonii
Jana Tučka v Kutné Hoře

(ssloženo r. 1869)

vyrábí a dodává Jopveškerýchza nejlepi
varhany iznánýchsoustavco
uejdůkladněji a v cenéch nejmírněj
ších a opra a přeslavb
varhan proredo zadejmírnějáto

podmínek, hachvšach Boustav pro
harmonla kostely,školy a
salony v nejlepším provedení s p

tiletou zárukou a s8 ceny mírné,
takepraváamerická harmonia (Gottage

Organe) jsou na skladě.
V závodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,

a byly tylo na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vysnamenány.

Cenníky varhan a harmonii na požádán
zdarma a franko.



v Hradci Králové.

Kdo reflektuje na solidní a vkusné zboží, nechť navštíví

-první královéhradeckýBazar Čupr.
k Zboži modní, galanterní a ozdobné pro pány a dámy.

se Pro pány prádlo bílé barevné a trikové, český výrobek, dále šle,
+ knoflíky do manžet a náprsenek.
B No novější nákrčníky vkusné vzorky za překvapující levnou cenu,

; Kožené zboží, brašny školní a na cesty, tobolky, pouzdra na doutníky
Y visitky, alba, dámské pásy, řemeny na knihy a pléty.

28 Deštníky, nová zásilka, žádné přeleželézboží!
RR Výtečné a moderní rukavice, trikové,pletené akožené pro pány,

i dámy a děti Punčochy, kamaše a ponožky.

Domácí střevíce jakož i dětské botičky,
soukenné, plstěné, kůží podšité. Kg

285 Jediný sklad moderních Šněrovaček osvědčenéfagony, v každé AŠ
velikosti. Objednávky dle míry se rychle a levně vyřizují. — Mnoho (NĚ
pochvalných uznání. :

ME Nouveaute šerpy (šály) a vějíře hodící se do divadla,koncertů, A
| plesů a věnečků. =

Čínské a japonské ozdobné předměty,
ku okrášlení pokojů, písáren a salonních místností. o

Celoroční výstava odnočních a novoročních dárků, <%
ku každé příležitosti se hodící, jakož i hraček.

i P Vše za ceny nejlevnější a pevné odporučuje : Ri Frant. Čapr v Hradci Králové,
v Klicperově ulicí proti kostela Pamny Marie.

,
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V neděli dne 22. září t. r. 0 2

hodině odpoledne prodají se ve
faře v Probluzi

ve veřejnédražbě
veškeré hospodářské stroje a ná
řadí, zvláště zánovní secí stroj
(system Melicharův) a jeden kůň.

MUDr, L. Řeháček,
odborný lékař krčních, nosních a

ušních nemocí

ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jůngmanova třida.Široká ulice č.12meztanin.

0

v metrech srovnané nabízí ve velkém i v malém,

jakož 1dřívíbukové
na různé kolářské potřeby ve větším množetví ne.
stojatě v lese

správa velkostatku v Hoděčíně,
pošta a stanice severozáp. dráhy Častolovice.

PLLLLLLLLLLLUC989105905G00GHacovýčnvý
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Velecténému obecenstvu v Hradci Králové a okolí
oznamujeme uctivě, že upravili jsme pohodlné a nejlépe
opatřiliv Hrad- | Králové na Velkém náměstí
v £. patře domu p. Hutty

Mezinárodní panorama.
Od neděle 15. září do soboty 21. září b. r.

Wap“Řím. -gm
Čarokrásné pohledy na Vatikán, chrám

sv. Petra a památnosti starého Říma.
rapooke08 "Yapáo

Předprodej (na 8 cest za 2 koruny) obstará a pří
6 dotazy zodpoví p. K. Šigmund, drogalsta v Hradci
ové, Malé náměstí.

Otevřeno od 9 hod. ráno do 10 hod. večer.

sA

vaší

Doporučuje veliký výběr
PLKLLTITTTLTEKÍ
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cenných a modních látek pro

Ohojnoupřízeňprosí = Vzorky na požádání zdarmaa franco. 1
Ředitelstvo. | -< . M (=
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Látku na kloriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 cm. širokou
za £l. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drubů a suken ku chrámovým účelům v nejiev
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašlo
obchodní dům ge sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obohodní komorou Pražskou za
vlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá.

Kommutaní
na faru se hledá,

Fara nachází se ve východních Če
chách, v půvabné krajině u lesů. Be
neficium ©—mározsáhlé hospodářství ;
z fařního domu čarokrásná vyhlídka.

Interessantům bližší zprávy.podá ad
ministrace tohoto listu.

3O0000000000XX

čaje P. T. veledůstojn. duchovenstva ši
svůj osvědčený a Často vyznamenaný É

| výrobní závod
kvšech kostelních paramontů.
M Cenníky, vzorky i roucba hotová na ukázku [E
5 se na požádání franko zašlou. :
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Člověče, nezlob se!
Když člověk stárne, slábne mu pamět.

Co Be dnes, včera stalo, ihned zapomene, ale
události z let třeba dávno minalých si pama
tuje. Tak to začíná i se mnou. Vzpomněl jsem
ei nedávno, jsk jsem před léty kráčel v Praze
Spálenon ulicí. A pojeduou jakobych před
sebon viděl krám, kde prodávali nádobl. Upro
střed těch všelijakých talířů a konvic vidím
pojedncu © hrnéček © ns. kávu 8 aápisem:
Člověče nezlob se! Ten nápis jsem schválil.
Nebo, prosím, co z té zlosti vlastně člověk
má? A již etarý Kodym, nemýlím-li se, napsal
ve své zdravovědě, že obzvláště při jídle su
člověk zlobíti nemá. Učenci nejsou sice ještě
gvorni v úsudku, je-li káva nápoj nebo jídlo.
Němci totiž říkají i o bílé kávě, že ji pijí,
Čechové však bílou kávu mají spíše za jídlo.
A já, kdyby se při tom jednalo o staré panny
a paní, byl bych náhledu českého, protože,
kdybych jinak smýšlel, bylo by mi tvrditi,
že ty ctihodné osoby jsou živy, ač nejedí; a
tadiž ať jen se při vožívání kávy nikdo ne
zlobí, jak ten hrnéček moudře praví. Ale tím
jsem zaběbl daleko. Já jsem si totiž nevzpo
mněl jen na ten hrnéček s tím nápisem, ale
epolu 8 ním oa křižlického druhdy pana pastora.
Ten pán se náramně rozhněval, když v Praze
vyšla knížečka o toleranci — to jest o sná.
šelivosti náboženské. V knížce té bylo psáno,
že snášelivost nemůže v tom záležeti, aby
chom řekli dvakrát dvě jsou čtyři, anebo
taky pět. A tak podobně nelze říci, že pravdu
měl Luter a také Kalvín. Bylo by s -3y
cházelo, že má čisté evanjelinm laterský pán
křižlický a valtěřičtí helveti také. Již tahle
věc pána pastora velice pohněvala. Ale ještě
více se rozhněval, když v knížce bylo psáno,
že snáčelivost záleží v tom, že jinověrce ne
tupíme, nepronásledujeme pro jejich víru, a
když jim svobodu ve vykonávání jich nábo
ženství necháváme. A v tom že mnozí páni

astoři a protestanté velice slabí jsou. Kde
Jsou v menšině mezi katolíky, tu chtl sná
šelivost, ale kdekoliv byli a jsou ve většině,
tu že katolíky potlačují a svobodu ve vykonávání
jich náboženství jim nepřejí. Ba že i sami
mezi sebou — augšborští 8 helvetskými — se
Šťouchají. To vše velice dopálilo pana pastora
křižlického; i poslal tu knížečka celou počmá
ranou 8 rozličnými pastorskými „šlógry“ (při
brablými vtipy) spisovateli. Rozlobený pán
se sice nepodepsal, ale rukopis jeho byl po
znán. Že však se nepodepsal, bylo mu na
poslední stránce následující na to knížečky

sáno, že je škoda, že svého drahocenného
jména zatajil, že by mu spisovatel k štědrému
večeru byl poslal dáraček — totiž hrnéček
na kafičko s nápisem: Člověče, nezlob sel

Nevím, zda-li se takové hrnéčky s tím
spasiteloým napomenutím ještě vyrábějí, ale
bylo by jich podnea velice zapotřebí. „Páni“
jsou podnes stejní. Tak n. p. v „Hosa“ čteme,

jak hrůzně nesnášelivi byli před padesátiéty katolíci kutnohorští k jednomu „pánovi“,
který tenkráte r Libenic do Hory do školy
chodil, a jak prý jim tam katoličtí kluci zpí
vali: Beruni, berabi, kam chodí ná ranní. —
Povídám, ten pán již stárne; pamatoje Bi jen
to, co za dávných let tropili kutnohoršti
uličníci, ale co za novějších dob se děje, to
dnes slyší, a zítra o tom neví. Tak ku p.
nerí, jak v jedné škole mezi Kolínem a Po
děbrady evanjelickým dětem „pán“ vykládal
— je už na pravdě Boží — že slovo katolík

pochází od slova kat, jelikož prý katolíciatovali evanjelíky. Nebudu lamentujícímu do
pisovateli do Husa připomínati dějepis, jak
evanjelíci katovali katolíky, protože si myslím,
to že ni pamatuje sám—to je z dávných dob
— ale ať se rozpomene nu ton hrnéček s tím
nápisem: Člověče,nezlob sel

Vůbec myslím, že by si nyní naši obchod
nici taková hrnéčky měli zase opatřiti. Sli
by velice na odbyt. Nejprv by. se ovšem hro
madně mohli zasýlati přesřbohým protestan

V Hradci Králové, dne 20. září 1901.

těm českým vůbec. Rozbněvali se velice na
mladočechy, že nechtí podporovati „Los von
Rom“ a Pryč od Říma — vřavu, 8 kteron
Páni pastoři, jak „Hus“ v zimě výslovně napsal,
„spokojeni“ jsou.

Maoho, přemaoho brnéčka těch by se
pak odbylo, kdyby se uvážilo, jak mnoho
pánů „liberálů“ — svobodářů — se zlobí, že
jejich svobodaření zplodilo zabíjení lidí vy
soce postavených. Že ti pánové se zlobí a
mnobo zlobí, to je patrno z toho, jak všecko zlo
pa tom širém světě etrkají na katolicismus
pod jménem klerikalismu. Přece každé dítě ví,
že katolické náboženství učí nejen, že někoho
zabiti je do nebe volající — tedy přetěžký —
hřích, ale i to, že světské moci podrobeni býti
a krále v uctivosti míti máme. Přece dnes
již není zapotřebí, aby to páni purkmistři
vybabnovati dávali, že katolická víra vede
k tomu, abychom Bohem ustanovenou autoritu
jako nějakou otcovskou moc a vážnost ctili a
jí se podrobovali, kdežto nejprv protestanté
8 po nich svobodáři autoritu církve, paki
autorita samého Krista v posměch vydali a jí
pobrdli a jen rozum každého jednotlivce za
autorita vyhlásili. A když potom jistým lidem
rozum povídá, že kačdá autorita, moc a vláda
je násilím a tyranstvím, a že tedy zavraždění
tyrana — to jest takového, jehož autorita lidé
ještě ctí, — jest činem nejen dovoleným, ale
i záslužným, ta páni ti — ale já jim mnoho
nevěřím — dělají rozlobené na takového vraha.
Ale aby to se sebe avalili, začnou mlnviti o
vzdělanosti, která by takové činy zamezile,
ale že tomu překáží — náboženství. A když
se potom vyskytne nějeký „klerikál“ a nebojí
se pánům říci pravdu, že oni vyhubením víry
ze srdci těch zločinů jsou původci, tu 8e páni
opravdu zlobí. A aby zlosti evéulevili, nudají
ve svých listech katolíkům. Ale my jednáme
podle Kodyma; zůstáváme klidní a připomí
náme pánům ten hrnéček na kafíčko s nápi
sem: Člověče, nezlob se! Právě zavražděný
vladař, president republikánských států ame
rických, měl prý o to zásluhu, že si Ameri
čané udělali zásadou: (Co možná nejvíce brá
niti tomu, aby ge £ Evropy do Ameriky žádné
zboží nepřiváželo, zato věsk co nejvíce o to
pečovati, aby Amerika Evropu svými výrobky
zaplavovala. Chytří páni! Ale v něčem pro
hloupili. Myslili, že jen v královskýcha cí
sařských státech se střílí na vysoké hlavy,
v republice americké že 8e to nestane a to
proto, že tam je svoboda. Tam se mohou
proti náboženství tisknouti ještě horší věci
než u nás. Katolické církvi přímo vynadat,
patří tam k svobodě. A to obzvláště bylo
slávou Ameriky, že každý zločinec —anarchista
— darebák tam nalezne útulku. A najednou
i jejich president zabit! — A jsem jist, že
celá svobodomyslná Amerika bude vzhůru,
řekne-li se, že si to sama zavinila. Naleznou
se tam lidé, kteří to strčí na katolickou církev
a to hlavně proto, že prý vrab je Polák. Ale
je vidět, že tam v Americe potřebnjí veliký
přívoz našich hrnéčků s nápisem: Člověče,

nezlob se! — Ale proč jsem zaběhl až doAmeriky? Máme toho doma dost. Řekněte
mladočechům, že si to bami svým neobmeze
ným panováním zavinili, že rolnictvo od nich
odpadá, zlobí se. Řekněte pánům, kteří v Ra
kousko byli a jsou přivesle, že ten úpadek
státu našeho a to šilhání do Praska zavinili
oni, zlobí se. Řekněte, že vládní avobodářství,
kterým se 8 hůry podkopává náboženství a
spousta všeho drabu 8e působí, zlobí ve. Když
veliký biskup Rudigier vládě řekl, že páchá
násilí na katolících, zlobili se páni tak, že mu
statek zabavili a za zločince vyhlásiti dali.
Když slovanského původu biskap vládě řekne,
že jí nemůže přisvědčovati, způsobí jen to, že
se páni zlobí. A tak je patrno, že by na místo
visitních (návštěvních) lístků mělo se zavósti
posýlárí hrnéčků s nápisem: Člověče, nezlobse!

dmserty se počítají levně.
Obnova vychdsí v pdlek v poledne, * Ročmk VIL

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 1B.září.

(Páně Kulsovy „výmysl « — Ke hnutí ve pří
čině sdokonalení a svelebení měšťanské školy.)

Kdykolivěk za posledních asi osm let
konána byla na straně české, (dle stávajících
poměrů rozuměj mladočeské), nějaká důležitá

olitická schůze, jejíž ujednání a průběh pro
hlášeny byly za přísně důvěrné, ke všeobec
nému udivení pravidelně objevoval se obsah
ujednání těch a zajímavější podrobnosti celé
schůze jednak ve pražské „Bohemii“ jednak
ve vídenské „Nene (freie Presse“. Oproti
pražským českým listům byla zachovaná přísná
důvěrnost obyčejně vždycky a tyto mnohdy
nebyly pro české obecenstvo o důležitých je
dnáních zpraveny ani tehdy, když jednání ona
za důvěrná prohlášena nebyla. Ovšemže „Bo
hemia“ a „Neu frei Presse“ dovedly o nich
vyprávěti celé sloupce, následkem čehož stalo
se dávno otřepaným pořekadlem, že kdo 8e
chce o české politice a její cílech a cestách
její činitelů informovati, ten že musí čísti no
viny německé. To jest věcí všeobecně známou
a není to nijakým tajemstvím.

Všdyť české politické noviny faktum toho
vícekráte ostře již odeoudily a samy „Národní
Listy“ za posledních let, jak se pamatujeme,
nejednou na to žalovaly, že čeští politikové
nemístně a zbytečně informují tisk německý,
pomíjejíce informovati tisk český. Soukromě
pak čeští novináři co nejostřeji tato neřest
stále odoumují, poukasujíce L tomu, že čeští
politikové ihned nad každým vajíčkem svého
snešení běhají kvokati do novin německých,
majíce za to, když jejich malichernépolitické
rozumy dostanou 8e do „Bohemie“ nebo do
„Nen freie Prease,“ že tím samým stanou Se
před celým židovským světem velikánskými
politiky. To jest také věcí dosti široce pově
domou.

Avšak vzdor tomu nedošlo v české ve
řejnosti nikdy k tomu, aby původcové tohoto
donášení českých důvěrných politických zále
žitostí do německých novio byli příslušně
důtklivě napomevoti a k pořádku zavolání.
Když tu a tam 8e na pravdě podobnou adresu
donášeče takového některým v tomto případě
velice mírným spůsobem uhodilo, vymlavil se
vytáčkou, že si to prý pan Katz, politický
referent „Bohemie“ ae pražský dopisovatel
„Neu freie Presse — „vymyslil“. Pan Katz nad
takovými výčitkami jenom nos ohrnul, rakou
mávl a dále pokojně „vymýšlel“ « českého
tábora sdělení, jichž se mu prý mnohdy od
tamtud i písemně dostalo. Stalo se totiž u
některých českých politiků přímo nemocí, že
chtějí, aby o nich německé noviny psaly.

Ve přítomných pak dnech stojíme opětně
nad novoa politickou indiskretností, již se
dotknouti pokládáme za puliticky potřebué.
Učiníme o ní své poznámky docela objektivně
a dle dlouholetého pozorování asledu této
záležitosti. Během minolého týdne konali dů
věrníci strany mladočeské prof. dr. Jaromír
Čelakovský a předseda výkonného výboru
mladočeského dr. V. Škardase zástopci strany
staročeské drem. Mattušem a drem. Baštýřem
poradu ve příčině nastávajících voleb do zem
ského sněmu, pokudby totiž jmenované strany
mobly si přijítivatříc. Poněvadž v poradě té
jednak nedošlo k určitým usnesením a jednak
poněvadž usnesení její vyžadovala schválení
výkonných výborů stran, smluveno 0 jednání
porady té zachovati přísné mlčení. Avšak „Bo
hemie“ najednou dovedla o ní vypravovati
celou řadu podrobností, která se skutečností
kryla a sice týkala se po nejvíce mínění a po
žadavků staročeských. Večerní list „Hlasu
Národa“ faktum toho zcela loyelně konstatoval
a dle svého práva vytkl své podivení nad tím,
jak se ty podrobnosti do „Bohemie“mohly
dostati. Následkero toho je zcelazřejmo, že
zprávy ty ze staročeské strany do „Bohemie“



se nedostaly, usbot chofredaktor „Hlasu Ná
roda“ dr. by nemohl risikovati možnost,
aby sebe a dra. Mattoše nevydal „Bohemii“
na milost a nemilost, kdyby třebas chtěla
tentokráte konstetovati, kdo jí správy z dů
věrné porady dodal.

Avšsk zajímavým zjevem dále jest, že
ostatní účastníciporady té prof. Čelakovský a
dr. Škůrda přímo rozhodně prohlašují, že oni
také správy ony „Bohemii“ neduli. Rádi jim
va alovo věříme. Zejmena prof. Čelakovský tak
nade vší pochybnost zajisté neučinil, neboť
zrádné zprávy dostávaly se po leta do „Bo

jeme“ a jiných německých s mladočeskýchvěrných porad, v nichž on vůbec nezagedal.
Proto nezbude nic jiného, uež-li nepříjemnou
tuto aferku smazali obvyklým hadrem vytáčky,
že si podrobnosti z výše zmíněné důvěrné po
rady p. Kalz zase jako obyčejně „vymyslil“.
Pan Katz se tomu po svém způsobu jen za
směje a bude mlčeti, aby Bi možným konsta
továním, odkud se mu z českého tábora dů
věrných zpráv přímo nebo bezděčně nepřímo
nějak dostává, tyto prameny pro příště neuc
pal. A stará neřest se povleče dále, že německé
noviny budou 0 nejintimnějších českých poli
tických záležitostech vždy lépe, dříve 8 po
drobněji zpraveny, než-li noviny české. Měli
jsme za včasné a potřebné své Ččtenářetvo o
iofamním tomto zjevu, který se právě opětně
opakoval informovati blíže, ovšem v naději,

dokod se na některé straně při přenášení u
děbánečku ucho nentrhne. m

Ostatně tato obdobná neřest, mluviti o
intimních záležitostech vlastního tábora v no
vinách cizích, stává ae v pražských politických
kruzích jakei oblíbenou. Když se ku př. ně
komu „z katolické strany“ v Preze nelíbí něco
v „Obnově“, ibned o tom píše třebas do „Va
terlandn“, do „Práva lidu“ a do „Času“, kte
rýšto židovsko-protestantský list stal 8e po
slední době nezištnými, obětavýmia ochotnými
neckami pro máchání špinavého prádla kato
lického, ve kteréžto borlivosti a službovolno
sti dokonce ke všeobecné veselosti kandidoval
v Chrudimi za poslance do sněmu jménem
katolické strany katolického žurnalistu, pana
Vobejdu i přes to, že jmenovaný ani kandí
dovati nemůže, nejsa 30 let stár.

Tolik o tomto nemužném,
zjevu dnes.

nezdravém

+
* +

Důlešitým a všeobecné nejenom pozor
nosti, ale i podpory hodným úkazem přítomné
doby jest ta a tam objevující se snaha řiditelů
a učitelů měšťanských škol tatn lidu nejpří
stupnější a tudíž všeobecnému vzdělání a po
kroku nejplatnější učeliště postaviti na stuno
visko, jež mu právem v našem jak kalturním,
tuk hospodářském a průmyslovém vyvoji a roz
voji přináleží. Měšťanská škola při svém spou
táním a přímo obdivuhodném rozšíření v našich
zemích, což nejvymluvněji svědčí o její
uspěších a platnosti, stává se postupem doby
popelkon, jež je všude spíše odstrkovaná na
místě, aby byla zvelebovaná a zdokonalovaná.
Proto sluší hnutí k tomu směřující radostně

FEUILLETON..
Z Babylona do Borromea.

(Pokračování,)

Tam to šlo poměrně dosti uspokojivě; všech žáků
roku onoho bylo asi 430; na Borromeum jich
připadlo více než 60, z nichž propadl jen jediný,
jsa lokací 52. meri 59. Kdyby Neborromeisté
byli tak dobře studovali jako my Borromeisté,
obnášel by počet propadlých jen 7; já se ale do
mnívám, že jich celkem více neobstálo, neboť
v samotné páté třídě jich »vykucháno« — jak se
tenkráte obrazně a pod figurou mluvilo — po
našem Borromeistovi, který mezi »zastřelenými«
byl aspoň první, ješté jiných 7.

A jaké bylo domácí bytí a žití Protoborro
meistů 1. P. 1861? Měli jsme se rádi, ovšem ob
čas mezi sebou se škádlíce; ale falše, neupřímnosti,
hrubosti, licoměrnosti, potutelnosti, přetvářky, ji
zlivosti a škodolibosti mezi námifj — celkem —
nebylo. My z vyššího gymnasia táhli — až na
malé výminky — za jeden provaz, držíce do hro
mady. Druh na druha nežaloval nikdy, 'neprozra
dil nic,

Ephialtes, Iškariotský, Milota z Dědic a Vuk
Brankovič v řadách našich nebyli. Ti z »nižšího«
měli před námi takový rešpekt, div, že před na
šincem neposmekli,

V neděli, ve svátek scházeli jsme se v ně
kterém museu, kde milovaný náš první ředitel
buď na bousle hrával — bylť on proslaveným
odborníkem na tento nástroj — nebo něco českého
někdy i německého nám pro zasmánía ku zábavě
předčítával. Ježto náš chlapecký seminář postrédal
1 zahrady i dvora, tak že neměli jsme skde«
v Jétě se procházeti a v zimě se puškovati, cho

vítati a podporovati.Petlačování její a zbytečně
zaváděné otíše její absoltentům při vstapování
do dalších vyšších škol skoro se zdá soavleiti
s nepřízní jistých krahů oproti českému národu
a Jeho lepší budoucností na základě obecného
vsdělání. .

Stůj zde stručný výklad vznika měšťanské
školy a dnešních její poměrů.

Když potřeba doby přiměla předsto lety
stavy království Českého ke sřízení technických
Bkol v Praze, byl smysl pro praktický směr
školského vzdělání v českých zemích jiš tak
rozšířen, že luštění a zavedení jeho stávalo se
nezbytností, aby bobatá naše vlast nebyla ve
smyslu praktickém kořistí smyslu tomu hoví
cích a v něm vzdělaných cizinců. Proto cítěna
nalehavost vedle humanitních škol latinských
zříditi také nějaké školy praktické, reslní. A
Juštění této nalohavosti šťastně ujalo se

v Čecháchprrní katolické dachovenstvo, ježnovodobé školy tohoto aměra, školy ol,
svým nákladem zřídilo a učiteletvem ze svých
řad obsadilo. Čeští kočži založili první realk
v Čechách v Rakovníce, v Žatci a v Liberci.
Když školy ty rychle se rozvily a evon plat
nost a důležitost prokázaly, zřizovány laiky i
jinde, avšak podotknouti dlnžno, že původně
v čelo jejich jako řiditelé stavení byli po
nejvíce kněží. Věnde ovšem hned celá reálka

nebyla ustanovena a ponejvíce nižších reálekzřízeno bylo ve Východních Čechách. Vzpo
mináme ku př. podrválek v Náchodě, ve Král.
Dvoře, v Bydžově, v Chrudimi, ve Vys. Mýtě,
v Kolívě atd. Jejich důležitost a platnost dnes
nejlépe dosvědčují ty řady bývalých jejich
Záků, kteří za přítomné doby ve veřejném
životě nejzdárněji působí.

Avšak počátek let sedmdesátých se svými
změnami v obecném školství českém bývalé
slavné české podreálky obratem raky při ne
prozíravosti českých politických činitelů pro
měnil ve školy t. zv. měšťanské a podřídil je
novým okres, školním radám na místě, aby je
spojil ee školami utředuími, což bylo přiroze
tější a k dalšímu jejich rozvoji nezbytno. Po
něvadá při tom české podreálky, zmizely a na
mletě nich vznikla namnoze 8 obecnon školou
spojená nová škola občanská (nikoliv měšťan
ská, tož jest chybným předkladem „Bůrger
schule“), staven byl doposud utěšeně se roz
víjející vývoj českého realného vzdělávání,
Novým občanským školám nevěnována ta po
zornost, jakou nutno věnovati nižší škole střední,
tak še nezbytně po celá tři desítiletí vlastně
jenom živořily, misto aby s dobou pokračovaly.
Vždyť dokonce byly zbaveny mnohých svých
bývalých práv a žáci z nich vyšlí musí skoro
všade při vstupu do vyšších, a občanskou
školou vlastně souvislcích škol skládati přijí
mací zkoušku.

Toto faktam zdá se nasvědčovati tomu,
že sama ústřední správa našeho školství po
kládá jednak osnovu škol měšťanských pro
přímý postup do vyšších a odborných škol
za dosti nepostačajícía jednak že nemákuči
telstvu škol měšťanských ak jejich klasifikaci
dosti důvěry. To pak svědčí, že škola mě
šťanská povolanými k tomu činiteli ani pokud
86 učební osnovy, ani pokud se týče vzdělání(P———————ó
dívali jsme velmi často z měste ven, za hradby
na procházku, doprovázení tím kterým předsta
veným neb prefektem.Že pak jsme »mašírovali«
po hromadě v dosti značném houfu, pokřikovali
často za námi hradečtí výrostkové a kolohnátkové,
spílajíce nám »špitálníků, arestantův« atd.

My ovšem jsme si »z tohos nic nedělali a tak

V měsících zimních bylo občas zdržování naše na
ledě, ne klouzačce, čili jak nyní moderně se mluví,
na kluzišti. Pamatuji se, že někdy klouzal se
s námi i sám náš první představený,

e v létě zase naše meškání bylo v svěžích
vlnách Orlice — pravda jen na vykázaných, bez
pečných místech a v určitých k tomu hodinách —
neal třeba snad an, připomínati. Ale čím nám
jest se před světem pocblubiti, že my Borromeisté
v dobách tebdejších, kdy gymnasisté a realisté
nebo jak se také říkalo »sírkáři a prkenkáři« vů
bec žádných nepodnikali výletů, měli jsme výlety
dva, a sice prvý roku 1861 o Velkonocích — jen
skusý« — do Kuksu a druhý súplný« na Hrádek,
trvám, že to bylo na av.Anou v neděli téhož roku.

té radosti, toho jásotu a veselíll Slunce
nám krásně svítilo a to nás na cestě těšilo. Na
Hrádku za přítomnosti nejdůstojn, pana biskupa,
který tam schválně onoho dne zavítal a u pří
tomnosti Její Osvíc. p. hraběnky Harrachové,
rodem © Lobkovicové, my Borromeisté | konali
na nádvoří hradu malé gymnastické cvičení,
při němž jeden chovanec z prvé třídy byl tak
nešťastný, že mu při borlivém skákání praskly
pantelonky na kolenou.

K pokynu Její Osvíc. odvedly dvorní dámy
našeho sokolíka, který v obličeji jen jen hořel, jak
se červenal, do ústraní v zámku, -kdež několik
dovedných stehů ránu v kostymu s=knepoznání«
zacelilo. Pakli že mne neklame paměť, jest to
tentýk, jenž na otátku, čím jest jeho otec, odvětil
nám, že jest ssvětáke, načež my, vyupnuvkše

a ti učitelských sil la postavení
“ JU ješ Jí depochybně ve Školstvínáleží
s důvodů. všech, jimž Bkolstvímá aloušiti.
Rosmanité nesnáze, s nímiš je Zákům z mě
šťanské školy na.jinou vyšší školu přestupu
jicím zápasiti, svědčí, še sa škola tu a času

měřený Její rozvoj bylo zapomenuto snad
javné proto, že podredlka a z ní vzviklá

škola měšťanská měla sloužiti a sloužila p .devším vzdělání nejširších vretov lidu českého.
Jistou vědomou tendencí, še škola měšťanská
nepokládá ae jako druhdy matku její podreálku
za nižší školu střední, bledati v tom je svo
bodno, kdyš se přiochodu s ní do vyšších
škol i nejlepším jejím absolventům zkoušky
ukládají, jakoby jejich vysvědčení, úřední to
listina, nepostačovala.

Proto vanikající hnutí ve prospěch školy
měšťanské pokládáme sa soola časové, obecné
mu dobru užitečné a v zájmu státu a vzdě

lání jeho občanetva panejy š důležité a radostně je vítáme. Schvalujeme úplně, aby
učební osnovu měšťanské školy byla prohlou
bena, aby učitelstva jeho dostalo se širšího
odborného vzdělání, po němě samo volá a
lepších platů. Zkrátka uouhlasíme 8 nejdů
kladnější reformou koly měšťanské v tom
eměru, aby byla upravena a na roveň posta
vena nižší škole střední. Opatření toto jest
v zájma celé naší nejenom obecnosti, ale talté
v zájmu úžasně rostoucího školství odborného
a realného.

Potřeba této reformy oběma pěstma tluče
na bránu rozamu a rozhledu k její vykonání
povolaných činitelů, neboť každý dozná, te
škola měšťanská potřebnje jistých nezbytných
nejen jí, ale i školství, jež svými žáky obe
sýlá, reforem, které jsou také především
v zájmu její absolventů, budoncích občanů.
A kdyř 80 jednou oznává a veřejně přiznává,
že měšťanská škola celou řadu reforem ne
zbytně potřebuje, proto jest naprosto bere
sporným tvrzení, reformy ty mají býti zave
deny co nejdříve.

Zdokonalením školy měšťanské, již tisíce
českých žáků, ano dobrá polovice naší lepší
budonenosti | navštěvuje, prospěje se také
obecnému vzdělání našeho národa a proto
musí se zvelebením její souhlasiti každý přítel
nejenom školy, ule oelé naší národní budou
onosti. Když jednou školu tu máme, když
v žádném českém okresu uechybí, tuťt jest
naší povinností, aby čkola ta byla v každém
směru co nejdokonalejší a aby žákům její co

nejvíce bran do dalších škol a v.další životbylo ochotně otevřeno, uby se před ními jako
žebráci e nejlepšími vysvědčeními v rukou
o přijetí na základě nejen zkoušek, ale i da
remné protekce doprošovati nemusili.

Těšíme se, že hnatí vo prospěch zdoko
nalení a zvelebení měšťanské školy více ne
utuchne eaže hlavně také města a okresy,
které se o zřízení její staraly, budou -dále
pečovati, aby se jí dostalo ve školství posta
vení, jež jí z ohledů všech náleží.K
v smích tázali se dále, jestliže matka jeho jest
teké- osvětačkar — k čemuž on odpověděl, že
ne; otec jest světák, ale matka není žádná světačka.

Zde třeba přičiniti vysvětlivku, že se tak na
Náchodsku. nazývá podomní obchodník plátnem,
neb čím koliv jiným.

Po »Hrádecké« produkci slétli jsme se dolů
do Nechanic, kdež dr. Feltl pohostil nás ve svý.h
prostranných zahradách pečení, pivem a rozmani
tým pečivem a ovocem. jak se nám tu ltbilol
Daleko lépe, nežli seděti ve studentském karceru,
neb v gymanasialní třídě anebo v borromejském
museu! Nám sterším, co jsme již poněkůd přivo
něli si ke klassikům, do konce se zdálo, jako by
cbom se procházeli v zshradách Sallustových a
byli. pozvání na oběd k Luculovi. .

Byl již večera čas, kdy nastoupen zpáteční
pochod při nejlepší náladě; na Vysokém Přímu
půlhodinová zastávka. Tu zas poctěni jsme byli
chlebem, máslem a pivem laskavostí tamního vel
kostatkáře, pána z Riedlů,

Nyní příjde na řad a přetřes hlavní záleži
tost naše studentská: chtěli jsme míti své diva
délko a teké svůj novinářský list a obé šťastně
provedli.

Z 3. ponebí Borromea všude na nás zela
prázdnota — nebylo tu ničeho; tem vyblídli jsme
si komnatu č. 30 a v ní umístili surrogat divadla
nejoriginalnějšího. Stařeček Konrád z bisk, semináře
zapůjčil nám něco bidélek, parvistům pobrali jsme
s postelí plátna a sešivše je — ne totiž parvisty,
ale jejich »lajntuchye — nadělali si z nich diva
delní závěsy, postavili čtyry dlouhé pulty vzhůru
nohama, sehnali někde malý zvonek, a divadlo
borromejské bylo ns světě a — v lesku. Nastu
dovány dra kusy »Rekrutýrka v Kocourkově« a
»Robovín Čtverrohbý,« napsáno kalligraficky po
zvání »borromejským pánům« u již se hrálo.

(Pokračování.)



+© Drobná obrana.
s -proti nepřátelům vědy.Ku svým

bunským článkům proti katolickému daoho
venstvu přidal pan M. v „Osvětě“ nový roz
klad, ve kterém přece doznává, že není církev
katolická vesměs takoa nepřítelkyní věd, za
jakou ji ve svých dřívějších utatích prohlásil.
Pan M. problašuje: „Nepopíráme historického
výmamu: církve katolické, neubíráme nic ze
záslub o vědu a umění zasloažilých vynika
jíelch členů klera katolického a nebojujeme
táká proti oněm kněžím katolickým, kteří mezi
dámi a vedle nás na poli míru, lásky a osvěty
činní jsou, bojujeme jedině proti oné velké,
neviditelné (I) moci, která klerikalismem ce
nazývá, která Husa upálilu, která mnicha Ba
kona do vězení uvrhla, která spisy Koperníka
tisknouti zakázala, která největšího učence Ga
lileiho oeléživobyti pronásledovala atd.“ Krátce,
pan M. neodsnzuje celé církve katolické, ale
Jenom jistých přehmatů některých osob v církví
žijících. Takové přehmaty proti zjištěným vě
deckým výzkumům odsuzujeme my také, ale
protestajeme proti tomu, aby za chyby před
chozích věků měli býti odsazování nynější
kněží a'protestajeme proti tomu, aby přehmaty

odobná odsazovaly 8e jenom v táboře kato
ickém a omlouvaly se blahovolně v táboře
rotestantském. Když již pao M. chce ze staré

Bistorie vyhrabávati chyby katolíků, má také
po práva upozorniti na chyby protestantů,
aby bylo patrno, že ne náboženské vyznání,
ale vůbec Jidská nevědomost zdržovala před
časy svobodu vědeckého bádání. Vysvětlujeme
si ovšem tuto jednostrannost v líčení chyb ne
spolehlivostí pramenů, ze kterých pan M. svá
náhledy čerpá, proto chceme ma poslonžiti ně
kolika ukázkami, že také v jiných táborech
vyskytla se „ona veliká neviditelná moc, která
se klerikalismem nazývá a která ještě po
Husovi o 150let později apálila Serveda, která
výzkumy Koperníkovy prohlásila ještě r. 1774
v Tůbingách za dílo Antikristovo, která Gali
leiho „nepronásledovsla“ sice doživotním darem

ročních 100 skudů zpopešeké pokladny, nýbržkterá ještě filosofem Leibnitzem považovala
tohoto největšího učence za básnického snílka
atd. Pan M. již asi tuší, že tu běží o protes
tanty, kterým velkomyelně udělil paašalní
amnestii a propůjčil řád pro vědu a omění
8 prominutím všech tax a zásloh. Ku zděšení
všech pravověrných pokrokářů musíme odha
liti kousek cípu z tohoto pláště milosrdenství,
aby bylo zřítí to dobráctví a toleranci našich
osvícenců ku konfessí bludařské.

Známý J. W. Draper ve svých dějinách
konfliktůvědys věrou píše o Lutherovi: „Luther
prohlásil, že stadium Aristotela jest zcela zby
tečno, protože Aristoteles jest vtělený ďábel,
zbovadilec, nejhroznější podvodník| lidstva,
dvojnásob prokletý atd.“ Učenceprohlašoval
pak vůbec Luther za „kobylky, housenky, žáby
a vši“. Poklony tyto sotva bude pan M. po
vašovati za podpora vědy. University pak vy
hlásil Luther za brlohy lopičů, chrámy Molo
chovými a synagogami zkázy a chtěl všecky
vysoké školy míti srovnány se zemí. (Srovnej
Janesena II., 294a n.). Nelze se diviti, že vý
roky „muže božího“ byly evangeliem nové sekty,
která stala se zarputilou nepřítelkyní vědy
v době, kdy cirkev katolická obohacovala vě
decké pole skvělými výzkumy.

Reformace protestantská ochromila dle
výroku slavného Hettingra vývoj vědy po celá
stoleti, neboť reformatoři nejenom zdržovali
své vyznávače od stadia přírody, nýbrž ve svém
fanatismu proklínali a pronásledovali pěstitele
věd. Učenec Hallam ve svém díle „Ústavní dě
jiny Anglie“ prohlašuje: „Persekuce a proná
sledování jest původním smrtelným hříchem
reformovaných církví, takře ochabuje horlivost
pro ně každého počestného muže, čím více o
ních čte“.

Když založena byla Královská společnost
ro pěstování věd v Londýně, povstalo dle
rapera proti ní takové štvaní se strany angli

kánských kazatelů, že by byla jistě zničena,
kdyby ji nebyl král zjevně podporoval, kdežto
francouzskou akudemii věd založili a podpo
rovali katoličtí hierarchové. Prvalm předsedou
francouzské akademie věd byl slavný astronom,
kněz Jean Picard a během 18. stoleti vystří.
dalo ee na předsednickém křesle téže učené
epolečnosti neméně než 26 kněží. Tak na které
etraně jest ten fanatický klerikalismns?

Oprava kalendáře vydána byla papežem
Řehořem již r. 1682, ale v Anglii přijata byla
oprava teprv r. 1762 a to ještě anglikánskou
lazou byli členové královské společnosti věd
za to pronásledováni po ulicích, protože prý
lidstvo oloupili o 11 dní života. V protestant
ském Německu byla oprava kalendáře přijata
teprv r. 1774 a to ještě za kleteb protes
tantakých kazatelů. Pravoslavné Rusko opravy
kalendáře nepřijalo dosnd a raději se „různí
od přírody, než aby souhlasilo s pravidlem
římské církve.“

Astronom Kepler právě pro svůj souhlas
6opravou kalendáře 1 «e katolickým Koper
víkem byl protestantekými theology tůbing
skými vypuzen ze své vlasti a pronásledován
těmito faoatiky po celý život. Štvaného nčence
protestantského u'ali se katoličtí panovníci
rakouští a učení Jasuitó Schreiner a Cysatus.
Podobným mučeníkem vědy byl slavný dánský

luza, poštvaná vládními protestantekými krahy,
roztřískaja a se zemí srovnala proslulvu hvěz
dárau v Uranibarga, na kteronž učenec vě

bračený učenec Tychode Brahe našel doživotní
útulek — u katolického dvora v Praze.

Fanatismus protestantských kazatelů byl
tak pošetilý, že i ve větrných mlýnech, uží
vaných ve Skotsku počátkem 19. století, spa
tFoval spojenectví s kofžetem mocností vzduš
ných a vylučoval proto z církve všecky větrné
mlynáře. Moblí bychom uvésti ještě filosofa
Desearta, Markýza z Worcestro, osvíceného
lékaře Harveye atd., kterým všem protestantský
klerikalismas házel nejenom klacky, ale celá po
lena pod nohy při vědecké práci; myslím tedy,
že jsme pana M. tak otevřeli oči, že již nebude
škůdce vědy hledati v tábořo katolickém, nýbrž
že je shledá v neobyčejném muožství zastoupené
v protéžovaném dosud táboře protestantském.
Po našem vlídném poučení musí uznati pan M.
i celá jeho pokroková družina, že si „Osvěta“
zbytečně škodila, když chtěla „vědecky“ do
kázati to podivuhodaě vytrvalé znečišťování
vlastního hnízda a krátkozraké velabení pro
testantů a židů. Jsou-li pokrokáři skutečně
přistapní rozamovým důvodům a nejsou-li za
koupeni zabraničními penězi, pak přestanou
protéžovati klerikalismas protestantský a ži
doveký na úkor katolického lidu českého. Ne
cbceme žádné blahovůle od pokrokových na
věrců pro své katolické vyznání, ale nedáme
si také svou víra tapiti překrucováním histo
rické pravdy.

Redaktor „Hlasů ze Slona“ kráčí
nyní cestou trnitou. Na jedné straně se nechce
stavěti proti německému „Los von Rom“ ač
toto heslo a nás nenese právě plody čistého
evangelia; a na drahé straně chce zůstati ry
zím vlastencem. „Čechem jsem a zůstana“ tak
vyznívají jeho úvodní články proti nedůvěří
vým Tomášům z táborů cizorodých. Věříme p.
faráři rádi i bez dlouhého jeho dušování; na
Raně by jistě nastalo pochopitelné překvapení,
kdyby chtěl p. redaktor ovečky své spracová
vati na prušáky. Nepodezříváme jeho vlaste
nectví již z té příčiny, že může setrvati při ná
rodu bez veliké oběti a námahy. Leč p. Sádek
při svém vlasteneckém creda si mohl rozhodně
ušetřiti neobratné podezřívání národního citu
katolíků. Pan farář s odmítavon dlaní ee vyslo
voje: 9 lidmi, kteří ochotně zapomínají kleri
kálům velezrádné pletichy proti českéma národa
od jakživa (l) ve velkém slohu páchané, s lidmi
takovými nepůjdeme a nepůjdeme“. S naivní
nechápovostí (či zámyslnou?) se táže: „Prospěl
klerikalism Italii, prospěl Španělsku, prospěl
Irskn a Polsce ?“

Pan Šádek podle všeho obě oči přivřel
nad blahobytem a stálým pokrokem Italie,
pokud v Římé dleli „klerikální“ papežové.
Jakó ochuzení Říma, jaké děsné zmatky v něm
vládly poodchodu papežů do Avignona, o tom
by mnoho mohl mlaviti pověstný tribun Cola
di Rienzi a ti všichni Římané, kteří stále
v době oné volali papeže zpět. Snad také
„Hlasy“ zapomněli, že za výbojů bezohledného
B panovačného Bonaparta byli to na prvním
místě kněží katoličtí, kteří dovedli tak roz
plameniti vlastenecký cit svého lidu, že silné
zástupy dobyvatelovy nečestně ze země se
klidily.

Jaký rozdil byl v příčině vlastenectví
mezi Poláky a Iry protestantskými a katoli
ckými, o tom by pan Sádekmohl leccos říci,
kdyby měl jen dobrou vůli. K tomu jest věru
potřebí značná dávka odvahy, chce-li někdo
tvrditi, že protestantism v Irsku lépe působil
než katolictví. S ubohými Iry zacházela pro
testantská královna Alžběta jako s otroky, že
se vzpírali jhu protestanství. S katolíky tam
bylo nakládáno jako s divokou zvěří; byli ve
vlastní zemi psanci jen pro svou katolickou
stálost. Přeje-li si p. Šádek bližších údajů o
řádění klerikalismu protestantského, milerádi
posloužíme. Jak mohlo Irsku katolictví pro
spívati, jestliže bylo barbarsky policií angli
ckou šlapáno? A pak: že „protestantism jest
německým a poněmčujícím“, to není p. Šádku,
žádným „uměle vypěstěným předsudkem“; o
tom by Vás poučili dobře novější němečtí hi
storikové, kteří jásají, že protestanství před
Bílou Horou v Čecháchbující má „veliké zá
sluhy“ o rozšíření a utvrzení Němectva v zemi
naší. Podle vás prý se katolíkům odponětí,
podporojí-li ve svém zájmu uěmecký fanatism.

Není v tom mýlka? Katolické časopisy
přibíjejí svorně na pranýř tak dobře nevla
stenecké přemety Opitzů jako Wolfův a Schů
nererův. Pokračovali bychom dále v kritice

vývodů páně Šádkových, ale odkládáme zatím
péro z útrpnosti, abychom horkou lázeň p. re
daktora nestupňovali. Všdyťpatrno, jakých ko
trmelců chodák ve svých rozpacích se dopou
št. Kdyby se k nám hnali z Německa kněší
katoličtí, psalo by se mu o takovém hnutí
s chutí lepší.

8)B“
Politický přehled,

Volby do snému království Českého se blíží;
poslanečtí kandidáli všech stran představují se už
voličům. Mladočeši nedohodli se ješté se Staro
čechy; též ohledně dohodnutí v kurii velkostat
kařské nejeví se dosud nic určitého. Česká strana
lidová nemíní se voleb súčastniti, Strava sociálně
demokratická ohlásila své kandidáty pro všechny
volební okresy. Agrárnici čile si počínají; zdá se,
že zvítězí na celé čáře.

Při volbách do zemského sněmu,krajinskéh ;
za venkovské volební skupiny dobyla strana slo
vinsko katolická všech mandátů, až na jeden, jenž
zůstal straně liberální.

Volby do říšského sněmu uherského započnou
již dne 2. října. Tentokrát súčastní se voleb i
bratři Slováci ; v některých okresích byli už ohlá
šení slovenští kandidáti,

V minulých právé dnech sešli se na moři u
Gdanska, císařové, ruský a německý. Císař Vilém
hostil cara, s velikou okázalostí, při čemž poří
dány byly manévry německého válečného loďstva.
Němci hlásají zatím do světa, že toto přátelskou
schůzkou jest evropský mír na dlouhé časy zajištěn.

Dne 18. září přibyl car i s carevnou do
přístavního města francouzského Dunkergue, kdež
byl slavnostně uvítán. Odtud pak odejel do Com
piegne. :

President Mac Kinley podlehl už dne 14
září ranám, jež mu způsobil anarchista Czolgocz.
Dosavadní vícepresident Roosewelt složil úřadu
přísahu, stal se presidentem, Týž prohlásil, že
bude pokračovati ve šlepějích předchůdce svého.
Roosewelt jest však povahy vznětlivější než Mac
Kinley. Jeho iděálam jest povznésti Spojené státy
na vojenskou i námořní světovou moc.

Dle zpráv z Bloemfonteinu nesloží vůdcové
svobodných států boerských zbraň, ani kdyby
Botha kapituloval. Boerové jsou opevnění zákopy
v nepřístupné krajiné na hranicích území portu
galského; mají prý dostatek, zásob, nábojů(
koní; Čekají jen na teplé počasí, aby pokračovali
dále ve válce, Možno očekávati, že všichni kapšti
Holaňďané přidají se k Boerům.

Z činnosti katol. spolků.
Katolické spolky diecése královéhra

decké se žádají, aby bedlivě pročetly zpráva
o valné hromadě ústř, diecésní jednoty
konané dne 15. září v Pardubicích, usne
sení valné hromady aby svědomitě plnily
a jimi se řídily.

Z úst. disvésní jednoty v Hradci Králové.

P. Frant. Jukl,
jednatel,

Dr. Fr. Reyl,
předseda.

Valná hromada ústřední jednoty
dlecése královéhradecké konalase 16.září
v Pardubicích za přítomnosti 58 delegátů zastopu
jících 29 spolků. Schůzi zahájil předseda vdp. dr.
Reyl, poukazuje na význam schůzí katol., jenž záleší
v tom, že eflí a utvrzují sebevědomí katolíků v boji
proti nepřátelům, probouzejí a podporují činnosť spolku
toho místa, kde se echůze koná, ukazují na chyby a
nedostatky naše, auaží se je napravit a konečné vlé
vají do srdcí účastníků nadšení a udatnosť. Na to
přečten protokol schůze minulé a podána zpráva jed
natelská, pokladniční a revisorů — jež vesměs byly
schváleny. Jako direktiva pro činnost spolků nejblišší
budoucnosti schválen konec zprávy jednatelské: „Každá
místní organisace ať pořádá často přednášky, zřídí si
vzornou knihovnu u odebírá všecky křesť. soc. časo
pisy a publikace. AE ve všech jedaotách upraví se
stanovy v ten smysl, aby zřizovati ss mobly odbory
ženské a pokladny nemocenské, pohřební a cestovní.
Každý křest. sociál ať náleží spolku odborovómu, jenž
co nejdříve se založí. Spolky ať starají se i o zaklá
dání spolků nových. Spolky jednoho okresu nechť
atídí politický okresní klub. Spolky ve volebním
okreau V. kurie ať opět se spojí a po případě zřídí
místo placeného agitatora. Spolky ať svědomitě ko
nají povinnosti své vůči ústřed. Jednotě“. — Zs zvlášt
ních usnesení uvádíme následující: Jednohlasně ueae
seno bylo vzdáti veřejný dík p. Polákovi st.z Hradce
Králové za nezištné a svědomité vedení „Barsy
Práce“. Dále ustanoveno: 1.) aby apolky, jež mají v
knihovně své upisy buď ve dvou exemplářích anebo
jim se nehodící, aby je dali ústřední jednotě, která
rozdá je epolkům knihovny nemajícím. 2.) Členský
příspěvek pro rok 1901—1902,— který každý

Ao povinen jest ústřední Jednotě zaplatiti nejdóle do konse ledna 1902,stano



vez byl na 4 K. Jednoty, ješ ve smíněné
době nezaplatí, budou v únoru upomonuty
a výloby s tím vzešlé budou braditi samy. 3.) Výbora
uloženo, aby obrátil se příp'sy na majetné osoby kat.

s 'osbou o příspěvek na agitační fond, 4.) Členovémlstních organisací, jež vydávají se na cesty, se upo
sorňojí, by opatřili si člonuké knížky (stojí
40 b v bisk. knibtiskárně v Hradci Král.) bez nichž
nemobou činiti nikde nároků na podporu a hlavně
do Vídně cestující členskou kníškou musí se vykásati,
chtějí-li od tamnějšího svazu katol. spolků míti
tři dninocleh i stravu zdarma. 6.) Všichni členové
našich organisací to opomorňujína „Bursa práce“
v Hradci Král., která zdarma opatfaje práci i děl

níky. Třeba všakjee sby přihlášky děly se na drojítém koreop. lístku a aby od předsedy spolku bylo
stvrzeno, če žadatel jest členem místní organisece a
spořádaným dělníkem nebo mistrem. Přihlášky buďtež
činěny u p. Jos. Poláka st. v Hradci Král., bisk, ro
sidence. 6.) S radostí všeobecnou uvítána byla akce
sa účelem založení všěeodborového sdru
šení křesť. soc. Našinci se vybízejí, aby četně účast
atnili se schůze due 28. září v Týništi n. Orl. konané
za příčinousestavení se zmíněného edružení. Nutno
však dříve se přiblásiti u p. Jos. Urbana. oburníka
v Kostelci n. Orl. O ustavení se tohoto svazu odbo
rového bude podána epolkům zpráva. 7.) Spolkům se
odporačaje, aby v čas pamatovali na cestovní vydání
delegátům k různým schůsím — a proto, aby zřizo
vali ei stálé cestovní fondy. 8.) Za příští místo valné
bromady vyhlédnat Hradec Králové — v případě
však, že by tam schůze konati se nemohla — C koceň.
Výbor zvolen následující: Předseda Dr. Fr. Reyl, ři
ditel v Hradci Král, místopředsedoa, Al. Dvořák, ka
techeta v Kostelci n. Orl, jednatelem, Frsnt. Jukl,
kaplan v Hradci Král Za členy výborn: Ant. Adam,
katecheta s Červ. Kostelce, Karel Došek, pekař v Kos
telci n. Orl., Jos. Kovář, účetní v Hronově, Ladiel.
Kunte, kaplan v Třebechovicích, Jos. Polák st. z Král.
Hradce, Al. Tůma. učitel v Chrudimi, Jan Černý,ka
techeta v Hradci Králové.Za náhradníky: Václav
Jenčovský, řezbář v Hradci Král., J. Netuka, truhlář
na Slose. Předměstí, J. Polák, strojmistr v Hradci Krá
lové. Za revisory: J. Čarvinka, barvíř v Pardubi
cícb a J. Řshák, rolník na Sleza. Předměstí. Ke konci
ještě předseda vybídnal k hojnému účastenství na
600. kursu v Hradci Král. dne 28. a 29. září k hoj
nému obeslání schůze odborové v Týništi dne 29. září
a k vyslání deputacíke slavnosti svěcení spolkového
prapora v Černilově.Na to schůze skončena.,

Katel. národní jednota jinochů a
možšů v Čermilově pořádá dne 26. září roka
1901 slavnost svěcení spolkového praporu. Prapor po
světí Jeho MilostNejdůstojnější Vrchní Pastýř Edu

app" Nep. Bryaych, biskup královéhradecký. Zdař

Zprávy místní az kraje.
Zprávy diecésmí. Jmenováníjsou: p. Dr.

Gustav Domabyl,sekretář církovního sondu, professor
theologie, skutečným konaist. radon a aesessorem; p.
Dr. Hen Jindra, vícerektor v b. semináři kněžském,
professorom pastoralky, katechetiky a methodiky; p.
Dr. Josef Novotný, b. ceremonář, vicerektorem + b.
kněžském semináři; ustanoveni json: p. J. Vomočil,
kaplan v Jičíně, za faráře do Nové Paky, p. Maxmil.
Škoda, katecheta v Jihlavi, za faráře do Branišova, p.
Jos. Dokonal, kaplan v Dobrušce, za adminietr. do
Nového Hrádku, p. Václ. Oliva, kaplan v Ranné, za
kap!. do Luže, p. Frant Zrmavecký, koop. ve Svratce,
za kovp. do Ranné, p. Štěpán Bobek, koop. na Norém
Hradci, za koop. do Slavoňova, p.Jos. Celar, katech.
v České Třebové, za koop. do Pouchova. Neomysté:

. Jos. Šimek za kapl. do Zrnče, p. Jos. Zelinka za
oop. do Nového Hradce, p. Jos. Růseler za koop. do

Velkého Uřína. V Pánu gzesnul: p. Ant. Miffek, farář
v Modletině, 6. září 1901 (narozen. 1805, vysvěcen
1880). Uprázdněná místa: Holice, fara patron. warkra
bího Pallavícini, od 1. září, Modletín, fara patron.
barona Dr. Fr. Lad. Riegra, od 7. září b. r.; holický
farář p. Fr. Podhajeký, vstoapil na odpočinek.

Ku změně v redakci „Obmovy“.„Čas“,
„Osvěta lidu“ a snad i některé jiné časopisy přinesly
správu, že národní dělníci v Chrudimi společněa člen
jednoty katol. tovaryšů usnesli se při nastávajících
volbách do zomekému sněmu kandidovati býv. rodak
tora „Obnovy“, p. Vobejdu. Proto prý „Obnova“ za
řízení p. Vobejdy hájila poal. Klofáče. Dle některých
listů prý s tím také souvisí jeho odchod od „Obnovy“.

Jak právy tyto jsou hodnověrnými, vysvítá nejlépez té okolnosti, že pan redaktor Vobejda, nemaje ještě
zákonitého stáří 30 let, kandidovati nemůže. Někteří
politikové čeští vidí i trávu růsti.

C. k. zkmšební kommisse proškol
obecné a měšťanské v Hradci Královépřijímé opovědí
ke zkouškám způsobilosti učitelské pro období listo

pedové opatřené náležitými doklady do dne 10. říjnar. Žádosti za dispens podány buďtež nejdéle do
dne 1. října t. r.

Do e. k. ústavu ku vzdělání učitelů
v Hradci Králové přihlásilo se do ústavn 177 cho
vancův a to: do [. ročníku 5%chov. (z přihlášených

9 prijsto 49), do II. ročníku 35, do III. ročníka 44,do IV. ročníku 46; do cvičné školy 120 žáků a to:
do 1. tř. 28, do 2. tř. 29, do 3, tř. 28, do 4. tě. 36
(2 oddělení; úhrnem tedy 297 chovanců a žákův,

V městském Klleperově divadle
v Hradel Králové napořádánbude v sobota
dne 26. září 1901, koncert Jana Kubelíka za laskavého
spoluúčinkování pana R. Frimla, virtnosa naklavíra,
Pořad: 1. Oamý koncert, Spohr. P. Jan Kubelík.
3. Na břehu mořském, Smetana. P. R. Frirol. Rnský
karnovaj Wieniawski. P. Jan Kubelík. 4. Fantasie
F-moi, Chopin. P. R. Friml, 9. Othello, fantasie, Ernat,
F. Jan Kubelík, Průvod na pianě obstará pan L. Šváb
z Praby. Koncertní klavír z c. k. dvorní továrny
pana Aut. Potrofa v Hradci Král. Začáteko půl 8. hod.
Předprode, lístků obstará hnibkapectví p. Jar. Peřiny.

Bozčilená „hradecká příslušníce“
obrihoje nás, še prý školskou výcbora bradeckých

přsloěno snižajeme, jakoby vedla k otupění hlav a
u vyshování Spatných charakterů. To jeme sikdya nikde netyrdili s proto radíme oné domnálé ura

žené příslošnici, aby vědy vypila oklenici chladící
„plotišťské", dříve než ee dá do polemiky. Terdili
jsme, de utrejcovství a protekcionářtrí zaopatřeje
všude jiude tapé hlavy i špatné charaktery a to ops
kujemeí dnes, byť seto týkalo i oné urašené příslušnice.
Je-li někdo rodákem v obci, nemusí zrovne míti dá
doucí kvalifikaci k zastávání některého účadu. Ostatně
dnes příslušnost se řídí 10letým pobjtem v místě,
roto ani ten člagr „Osvěty“ o příslašnosti hra
eckých učitelek se neosvědčil. Všecky feholní uči

telky působí v Hradci přes 10 let, proto jsou hra
decké příslušnice. Vtipné narášky na „strýčka“
jeptišek a jiné něšné roztomilosti neznámé „příslušní“

ce" můžeme klidně pominoati mlčením, protoženervosní dámy vyžadují spíše Flida a lékařské po
rady, nežli novinářského pončení. Ponecbáráme bru
talní výpady na dona „Osvětě“ a kavalírům = pokro
kového tábora, sami však se k podobným zjorům
nedáme ani nemotornou provokací strhnouti.

Z Přestarik m Chlom. J.Ex pí.hraběnka
Ž. Kinská = Kostelce n. O. darovala ném krásnou
sochu ©Marianskou, kteráž. minalou neděli byla
slavným spůsobem posvěcena. Spořádaný, veliký průvod
vyšel = chrámu Páně. Sáčastnili se ho vdp. J. Háneler,
bisk. notář a sám. kaplan, eletp. V, Sseland, vrchní
vprávce panství, oba s Kostelce n. O. a pan správce
místního velkostatka F. Fridrich. V Přestavlkách u
nové sochy P. Marie jedna s drůšiček uvítala pana
vrchu. správce, jsko zástupce J. Ex., jménem všech
vzdávajíc díky za tak krásný dar, drahá pak velmi

případnou ředí prosila duchovenstvo o posvěcení sochy.
o kázání, ješ konal S farář Chlenský a jehožpředmětem bylo: „ÚctaP. Marioje bezpečným zname

DÍm naší spásy, následovalo odevzdání sochy pp. zá
stupcům obce a slib těchto, že o důstojné adršování
této sochy budou pečovati. Pak vykonáno posvěcení,
litanie s přiměřené modlitby. — Slavnost ta byla
důkasem, še ve zdejší krajině — jak jiná drůžička
v poděkování uvedla — úcta Marianská roste, a což
nejpotěšitelnějšího, avlášté u mužů, jichž bylo v prů
vodu snad více nežli žen. Kóš Panna Maris vyprosí
požehnání všem, kdožktéto slavnosti jakkoli přispěli!

Výstava ovoce a zolemimy vSosomicích
odložena na r. 1903.Ježto se v tamním okolí letošního
roku zelenina valně neurodila a ovoce jadrného v ně
kterých obcích téměř není, usnesl se místní výstavní
výbor, aby byla výstava odložena na měsío sáří
příštího roku,

Z Hměvkovie. Letošní pouťsv. Bartoloměje
zůstane všem naším osadníkům nezapomenutelnou.
Dostaloť se našemu chrámu Páně přičiněním našeho
dp. faráře a za podpory sl. c. k. hejtmanství v Ledči
opět krásné ozdoby, totiž nové sv. křížové cesty,
která byls o pouti slavně posvčeena a svému účelu
odevzdána. Posvěcení toto před odpoledními službami
vykonal velmi ochotně -vldp. Method Nývlt O. S. N,
bisk. notář a bibliotókář, kanonie Želivské, jenž také měl
velké slnžby Boží. Vidp. uvětitel promluvil napřed k vě
žícím, kteří iz vůkolí hojně se sešli, přiměřenouřečopů
voda, účelu a užitcích av. kříšové cesty, načež za
asnistence up. P. Langra, faráře = Číboště, vp J.
Prof>uea, kaplana = Dol. Kralovic a místního dnob.
správcepožehnalobrazyA křížeavykonals aasistenty
první pobožnost křížové cesty. Celá tato dojemná n
krásná slavnost skončena chvalozpěvem Ambrozián
ským a ar. požehnáním. — Kříšová tato cesta je
práce umělecká, pracovaná v závoda p. A. Kinder
manna—Amlora a dokončená odborníky; jeť prove
dena ve vysokém rolifa £ kamenné massy, polychro
movaná, zlacená s v bohatých, gotických rámech jako
v kapličkách zasazené. Cena uměleckého díla tohoto
jest v pravdě mírná a jest vi přáti, aby umělecký
ústav páně Kiderman—Amlerův zkvétel a podpory
nalézal. Jest však litovatí, še při letošní gen. hisk.
visitaci nebyla tato křížová cesta ještě v obráma
Páně umístěna.

Nešetrnost sovorozápadanídráhy:Předešlo jeme upozornili na nedostatečný st
osobních vozů a zkrácování obecenstva, které musí
často státi, jakkoliv si seplatilo místo k sedění. Does
zaznamenáváme nový křiklavý případ nešetrnosti
k obecenstvu. Dne 16. září ranním vlakem č. 227
přijel do Hradce Králové jistý cestující, jenž musil
ve městě hledati ihned pomoci lékařské, poněradě
v celém vlaku nebylo sáchodku a na zastávkách no
bylo mu dovoleno za potřebou vystoupiti. Onemocnění
bylo tak vášné, že masil nemocný % dni zůstati v lé
kařském ošetřování, Tolik přece se může žádati od
dráhy, aby příkaždém vlaku byl vezen průchodící
vůz se záchodkem. Případ byl udán ministeratva železnic.

Řemesinická Beseda v Chrudimi
sa součinnosti Zemské jednoty řemesl. a šivnost. spo
lečenater pro král. České pořádá pod protektorátem
sl. městské rady král. věn. města Chrudimi sjezd
femeslnictva a šivnostnictva z východních Čechv ne
děli dne 22. září t. r. ve 2 hod. odpol. v Chrudimi
ve velkém sále průmyslového musea.

Dětinskou radost spůsobilČasu pardu
bický dopisovatel níským výpočtem křesťanských so
cialů při ajezdě pardubickém. Bylo prý pouso as
100 lidí v průvodu a celá alavnoat byla prý studená.
Ponecháme tuto dětinskou radost Času,ale ujišťa
jeme bo, če by jeho „lidová“ atrana nesehnala ani
těch 100 katolíků při podobné přílešitosti s že by
etudenost masila se maskovati česnekovýmparfamem.

Z Něm. Brodu. (Opozděno).Vprrních dnech
měsíce září sešli se v městě našem abitarienti sdej
šího gymnasia z r. 1881. Dostavili se: JUDr. Jos. Bře
zíne. advokát a atarosta města Blovic, Ant. Cakl, hl.
včitel na paedagogiu v Soběslavi, Fr. Čapek, správce
všsob. nemocnice v Něm. Brodě, Joa, Čapek, professor
v P)zni, Leop. Formánek, sondní adjankt v Žižkově,
MUDr. Norb. Havel, oby. lékař v Něm. Brodě, Edv.

Hubáček, soudní sdjaskt v Náchodě, Jos. Jílek, farář
ve Vodolce, Vojt. Kameš, farář v Bohdanči, Jan Kra
jíček, c. k. notář « Nepomuka, JUDr. Frant. Kudraa,
advokát v Obotěboři, JUDr. Josef Mašík, advozát
v Prase, Jarosl. Ningar x Chotěboře, Ai. Peměkl, farář
ve Zruči, Boh. Waokorshauser, radu maltáz. kaplas
s Horažďovic, MUDr. Frant. Veselý, majitel pramenu
„Šaratice“ v Brně, Ant. Vlček, úředník záložny smí
chovské. Byla milé ta chvíle, kdy jeme 60 sešli, drah
drobe posnati se spušíce. První den večer v Řemesl
nické besedě bylí jeme srdečné přivítání od p. .
JUDra. Edv. Brzoráda. Drahý den byla zpívané měs
ov. ve skvěle obnoveném chrámu Páně klášterním,
který sa naších studií býval snačné sešlý. Mši svatou
aloušil sa příslahy kollegů kněší bývalý náš třídní,

P P. Aogastin Daffek s řádu praem.; přítomníbyli tét bývalí pp. professoři, Svoboda, Vašák, P. Hel
men Kratochvíl, Kracík a Prokop. Pan řiditel kůru
Unger zapěl a akademiky zdejšími krásnévložky. Mosně
dojati byli jsme, kdyš po mší sv. vdp. professor konal
s námi modlitba díků a modlil se za zemřelé drahy.
Zemřeli: P. [ofrid Uher, prsem. strahovský, Jos. Tecl
exposita, Karel Krčal, professor a Karel Klumpar až
v dálné Americe. Pak prohlédli jeme si gymnasium a
město, obdivujíce so svláště pěkným ssdům městským
a vůbec jeho patrnéma vzrůstu a pokroku. Při epo
lečném obědé v hostinci a „Černého orla“ poctili nás
Pp. professoři svou přítomností. Srdečný přípitek jim
pronesl kollega JUDr. Březina, jménem jich pak zase
nám blahopřál ma další ponť šivotnívdp. P. Daffek,
professor. | Uctili jsme také památka býv. čiditele a
výborného professora dějepisu, P. Falgenta Ledvinky,
s řádu praem. Želeli jame, še šesti drabům nebylo
možno dostaviti se; učinili jeme sbírku pro bývalého
spolužáka s niššího gymnasis, který pro chorobu
v tradném postavení se nalézá a ujednali jsme, že
nyní jiš dříve—poč letech v N. Brodě zase se sejdeme.
Tedy na sbledanou, a dej Bůb, aby v úplném počtu!

Osobní. V těchto dnech rozloučilo se naše
město Chrast s p. Boh. Kaisvinklerem, učitelem na
zdejší Skole obecné a dlouholetým řiditelem kůru,
který přesazen byl na měšťanskou škola v Chradimi.
Přejeme p. učiteli, aby apokojenost a zdar práce, jako
tde, i v novém působišti jej provázely.

Z Novrobydšževska. Škola, pokud puúkol ovůj, jest základem budoucnosti národa. Aby
však cíle tobo dosáhla, mnsf ze bráti směrem vážným,
musí ačiteletro její plniti v první řadě povionusti,
které jemu jsou přikázány. Každý učitel z ústavu vy
stupující nese s sebou jistou míra nadšení a ideál
nosti k povolání, v něž právě vatapuje. Jest proto
povinností nejen atarších kolegů, ale i žarnelistiky,
aby ideálnost tuto živili a ne ji otravovali a dusili.
Může se nazývali přítelem školy a učitelstva list,
který jednostrannými, štváčskými články proti in

apektorovi učitelstvo demoralisuje? (1 takorou vf.chovou mladší generace má 8s škola povznésti? Kdo
učitelstvo nemá slušnosti ani proti představeným, tam
nezíská ani vážnasti u lidu. Ptejle se mezi slušnými
lidmi, co soudí o článcích v „Osvětě“, „Bydšov
ských listech“ a v „Obzora škol.“, ptejte so učitelů
povinností svých dbalých, co soudí a seznáte, de
žasnou nad tím, že aěco podobného může ss podávati
veřejnosti jako mínění učitelstva. Pusvédnonati pocti
vého blasa znamení, postaven býti na pranýř a
k tomu třeba dosti odvahy. Bylo by potřebí, aby
dopisovatelé do těchto listů sáhli především k avému
„jů“ a zkonmali svou vinu. Když tak čteme poslední
číslo „Odsora“, ta msn přislově „servilnost“ napadá
nám otázka: Kdo první ssslal p. inepektorovi visitka
k svátku pro dobré oko, když psn inepoktor ani ten
deu svátek nosvětil ? Zdá a0 nám také, že nebylo d:
leko od pisatele článků ono hrozné doprošování a
otírání klik při obsazování jistého místa. Protoš za
měť nejprve před avým prahem. Když pak inspektora
dojdou udání, že ten a onen pro „porznesenou ná
lada“ stal s» pro příští den ko službě neschopným,
když tak ledakdos béře dovolenou s důvodů nepravdi
vých, když takó = „povznosené nálady“ nalezen bývá

ráno v boší přírodě, kdyš přicházejí na jevoi peněžnímalvcreace, to má se podle radikalního receptu gata
jiti ? To nejde. O to postará se již lid, aby to nesů
atalo tajnosti. A když z takových a podobných snad
ještě choulostivějších příčin přeložen někdo, tu strhne
te šramot k novypsání. Nuže, vědí o tom pp. dopi
sovatslé, ví o tom p. redaktor, který myslí, šo je
nejlíp zpraven? Je to tedy chikanování, kdyš okresní
inepektor následkem podobných stíšností vykoná, na
čem ae okresní rada usnese? Tak chce šarnalistíka
vychovávati, tak avítí si neodvislé „Listy Bydšovské“
ne školu, tak chrání ten klenot národní? — Věru,
smutno o tom nvažovati. Radíme proto listům podob
ného druhu, záleží-li jim skutečně na škole s ne na
kaceřování jednotlivých jim nepohodlných osob, aby
uvažovali, jest-li štváčskými články prospějí, či škola
poškodí. Nejsme povolání bájiti inspektora, slo kdo
zasvěcen jest poněkud do poměrů okresu našeho, ten
Jistě a úskostí opravdovou trne nad zoufalým starem
demoraiisace, do které učiteletvo mladší upadá.
Jest jiš věru na čase, aby poslanec Černý posvédl
varovného blasn před takovým úpadkem a pokudčas,
učitelatvo z bludné cesty vyvedl; neb tak si přece
jeho škola mladší výchovy nepředstavujeme.

Starší učitel.

Na símní hospod. škole v 0 ě
započne vyučování, 4. listopadu £. r, a přijímají se
do L. ročníku žáci, kteří vychodili nejméně školu
obecnou. Vyučování které trvá od listopadu do konce
břešna, poskytuje ee sdarms. Ti chovanoi, kteří by
každodenně domů docházeti neb dojíšděti nemohli,
budou bydleti ve vzorně a účelné zafízeném inter

natě, kde jsoupod stálým dozarem učitelů a dostanese jim v případu onemocnění nejbedlivějšího lékař
ského ošetření. Poplatky za celé opatření jeon tu
velmi níské; platíť ae měsíčně pouze 28 korua. Při
Škole zařízeno je domácími a okolními okresy i ústavy
peněžnými celkem 26 stipendií po 50 kor. a většině
žáků může ústav potřeby a kniby školní sdarma za
půjčiti. Přihlášky ústní neb písemní přijímají se
kdykoli. Hlavní zápis koná se 13., 20. a 37. října
t. r. dopoledne. Blišší dotazy zodpoví a prospekty
zdarma a franco zašle řiditelství školy.



Návrat do ejrikve. V Král. Městoi uložil
-dne 10. září b. r. vyznání katolické víry Josef Volek
s Vinic, náležející dříve k vyznání erangolicko-hel
votakému.

Stavba mového chráma v Náchodě.

Bolka pro vystavění nového obrámu Páně sv. Va=ce v Náchodě v době od 19. arpna do 10. září
1v01 věnovali: 100 K pozůstalost po+ p. Františku

Kučerovi, měšťana a pekeři v Náchodě, 20 K heCelestina Maršíková, 4 K pí. Josefa Štěpánková v Babí
8. 36, 3 K dp. P. Václav Sokol, koplan v České Tie
bové, po K: p. Václav Dvořáček v Kramolně č. 18,
Pp. manželé Jan a Ludmila Kábrtovi v Jizbici č. 18,
p. Frent. Kučera, pokař v Náchodě, p. Frant. Malina
v Náchodě č. 17, pí. Josefa Maršíková v České Čermé

A 1 a dp. P. Jan Vyhlídal, spinovatel a kaplan vlíně na Moravě. Veškorým šlechetným dárcům vadá
vají so nejvřelejší díky se snašnou prosbou kctěné

veřejnosti za další dobrotivépříspěv 3, ješ se přijímají na děkanském úřadě v Náchodě a sasýlati se mo
bou též přímo na spolek výše uvedený poštou.

Z Restek m Chrasti. Dne 16. září byl
r obec naši dnem radostí. Památný kostelík náš po
okonané opravě odevsdán byl snesesluábě Boží. Pořad

slavnosti byl tento: u dveří chrámových shromáždili
ne občané s p. starostou v Čele, školní mládež a drů
šičky, aby vyčkali příchodu vldp. vikáře s Chrasti,
Jana Kobra. Když p. vikář přijel, uvítal jej p. ata
rosta Jan Šmahel, načež posvěcen byl svatostánek na
novém oltáři a krásná socha 8r. Václava, patrona
našeho kostelíka. Pak bylo kázání, při němě poukásel
vidp. vikář na význam oltáře. Po kázání sloužena
elavná mše sv., jejíž hlavní části osnamovány střelbou.
Slavnosti přítomen byl také patronátní komisař, pan
Josef Dysmas, řiditel velkostatka Rosického. Všem,
kteří jakýmkoliv spůsobem k opravé našeho kostelíka
přispěli, budiž sám Bůb odplatitelem!

Z Nového Bydžova. Příštíneděli42. t.
m. poctí město naše Jeho Bisk. Milost, Jan Edvard
Brynych, biskup královéhradecký, aby posvětil nový
bibitovní [kostel, jejš. z milodarů postavila zvláštní
jednota, která s nevšední pílí a příkladnou obětavostí

byla městu. Nejdůstojnější p. biskup přij
dině a bude slavnostně uvítán.

Ze Sepotmice. V neděli dne 15. t. m. za
vítali páni poslanci také k nám. Každý přivedl svou
družinu, aby rozpalovala evými přízvuky srdce po
sluchačů, kterých náhodou bylo velmi málo, ač až ve
vzdáleném Potštýně se bubnovalo. Přišel posl, Ho
vorka a Štemberka. Skntečného úspěchu nobylo.
Trochu smíchu utrpěl posl. Hovorka, kterému dobře
odpaloval p. Stemberka ne však ve věci, nýbré jan ve
slohových obratech. Posluchači smíchem překypovali,
ale to právě je to nejsmatnéjší, čímě si skatečně pan
Štemberka zadal. Učinil vývody v uších posluchačů
směšné, tak uměšné. že posl. Hovorka jen hořel, když
viděl, jak níztá třída bývalé jeho strany se na něho
rozchechtala. Posl. Štemberka mlavil o vzdělanosti,
ale tím jí nikterak nepřidal, když posluchačům ne
vysvětlil úpatnost akce mladočeské a jen náhodným
tramfováním je rozeamál a v posměch posl. Hovorku
uvedl. Počíná li ei všude tak, pak jeho činnost je
skutečně na výsost závlušná.

Z BRomova u Čáslavi. Dne 16. t. m. zavítel
k ném uově ustanovený farář, vldp. Frant. Hlaváč,
dosavadní I- duch. eprávce ve věznici v Kartoasích.
Přijel s vysoce důst. bisk, vikářem p. Ant. Schreibrem
ze Žleb. Obecní zastupitelstvo e p. atarostou, sbor
učitelský s p. řiditelem J. Skočdopolem, spolek vo
jepských vysloažilců « badboa, hasiči, oba divnostenské
epolky, katol. spolek „Rovnost“ a množství lida
vyšlo jemu dalekou za město vatříc. Nejprve vítal jej
slovy nelíčenými starosta města p. Jos. Bruder přá
ním, aby si dlouho ku své největší spokojenosti mezi
námi pobyl a představil přítomné. Pan farář tak byl
překvapen| neočekávaným, velkolepým ovítáním a
upřímnou ardečností, že ma až elzy vyhrkly. Sestou

ivše s povoza. kráčeli za blabolu zvonů a zvaku
udby špalírem dítek a spolků do budovy farní, kdeš

čekali oba vel. páni, K. Neužil a Fr. Opřátko, vítajíce
-svého nového dachovního správce. Přistrojivšěe se do
rouch církevních, kračeli do chrámu Páně, který až
"do posledaího místečka byl naplněn. Tam vykonány
předepsané modlitby a přečten ustanovovací dekret
„patronátním komissařem, administratorem nadačního
velkoststka, p Janem Charvátem, jeně u veškerým
úřednictrom patronátním we dostavil. Po té předatavil
lidu nového p. faráře předobrý náš bisk. pan vikář
slovy pronesenými od srdce k srdci, nastíniv krátce
jeho životopis a dosavadní působení, ukázav na to,
že zásluby p. faráfe došly uznání i na nejvyšším
místě, a stopňů trůnu panovníkových, vyznamenáním
zlatým sáslašným kříčem e korunou a jubilejní me
daillí a přál mu, aby v úřadě svém učitelském,
kněžském i pastýčském ku blahu a spáso sobě svě
řených a ku prospěchu církve i vlasti dlouhá léta
působil, břímé dne i horka vědy anášel, lid pak
aby owréddenou úctu i láska ku svému duchovnímu

aprýé a rádci vědy zachovával. Na to vystoupiloltáři nový p. farář a sám hlasem rosechvělým
srdečně poděkoral za neočakávané, vřelé uvítání a
poukázal k tomu, že vždy « celým srdcem chce všecky
síly svó věnovati stáda sobě svěřenému ve škole, ve
spovědnici i ve všech potřebách života a Zádal za
součinnost. Po tom zapéno: „Te Deum“, které oavěd
čený, snaživý p. učitel Em. Calek, zatímní řiditel
horu, se sborem svým překrásně provodi. Nemalého
-ocenění zasluboje též krásně secvičené a přednesené
„Pange lingua“, Po modlitbách za zemřelé byly li
tanie ae sr. požehnáním, jímž krásná slavnost dnešní
skončena. Místo obvyklé hostiny, věnoval nový
P. farář šlechetný dar 600 Koran ve prospěch zde 80
sařizující školní opatrovny. Kéž by uš jen brzy došlo
k jejímu uskatečnění! Proatředků neschárí, jen více
porozamění ae strany několika jednotlivců. — Pře
jeme veled. p. faráři, aby se mu u nás líbilo, aby
veškerá práge jeho v náš prospěch konána, provázena
a koranorána byla sdarem a požebnáním Božím!

Na dobytčí trh v Hrudci Králové
dne 7. září t. r. konaný přivedeno bylo: 189

k 9. ho

koal, 76 volů, 245 krav, 77 býků, 28 telat, 8 koz.
Úbrnem 623 kusů. Přiátí dobytčí trb v Hradci
Králové bude v lednu 1902.

V sokolovně královéhradecké scili
se dne 15. září důvěrníci živnostenských spole
Čenstev okresu královéhradeckého a nechanického
k poradě o kandidátu poslanectví za oba okresy.
Důvěrníků bylo 8. Do schůze zavítal samostatný
kandidát p. Viktor Rašín, starosta »Ustředního
spolku jednot učitelských,= učitel v Brandýse n.
L., jeji přítomní důvěrníci usnesli se prohlásiti
kandidátem poslanectví za venkovské obce skupiny
zdejší.

Různé zprávy.

„Bezvej“ ma seudné stollel. Časopis,jená si prý předsovzalopravu katolictví, kritisuje jed
natelskou správa politického drašstva spůsobem, jená
zaslouží odpovědi. Rozvoj nevěří, še by si mělo mladěl
duchovenstvo všímati politického dražatva. Kdyby byl
Rosroj skutečně listem reformním, odporučovaí by
právě mladšímu klera, které prý s ním eympatisuje,
uby všímalo si Časově zřízené organisace k uplatnění
náboženských zásad v životě politickém. Že se musí
také „platit“ při spolkové práci, to se pfece samo
sebou rozumí. Všdyl Rozvoj také za své rozumy vy
bírá předplatné! Rozvoj neuznává, še politické družetvo
ve volebním rachu jarním vykonalo kus záslužné
práce, protože prý družstvo novytisklo ve své tiskárně
sni volebního létáka. Dopisovatel Rozvoje p. Olim měl
snad z jara ohřípku, takée prospal celou jarní volební
kampaň. Kdyby byl býval ve zdravé kůži, byl by si
všiml, že pouze £ listy katolické volební akci fedro
valy. Byl to Lidový list a orgán dražetva Obnova.
Při normalním stavu byl by se p. Olím též dočetl,
še dražstvo veřejně vyzývalo své členy ku volobní
agitaci a bradilo částečně agitační výlohy každému,
kdo o to požádal. Pan Šídek již byl pozornější a
hnedle také družstvu vyčetl kupování hlasů atd.
Volby do výboru nedějí se též dle barev a titulů, jak
si p. Olim myslí, nýbrž právě dle dobrébo zvuku a
poctivé práce. Zůstává-li přece některý pracovník v
zapomenutí a byl-li snad při volbě opomenut, nechť
Rozvoj naň poukáže, by mohli již jednou ustonpiti
v zasloužený odpočinek členové výboru, kteří po ně
kolik let obětavě a nesištně pracovali i hodně platili
ve prospěch časového podniku, jenž aspoň u lidí dle
sebechvály pokročilých měl by doznati spravedlivého
ocenění. Ostatně ae těšíme, še dík nennavných pokynů
Roaroje, nastane kýžená náprava v církevních kruzích.
Dost se již Rozvoj s jeho stoupenci nakritisovali,
proto čeká ue všeobecně, že tito mravokárci vystoupí
jednou již z reservy a ujmou se zanedbávané role.
Práce jest hojnost, proto chutě jenom do ní! Napsati
novinářský útok jest mnohem lehčí, nežli ponze jediný
rok pracovati v zadluženém epolku; proto ukažte, že
umíte nejen cizí práci: keitisovati, ale také sami
něco kloudného a bezvadného ku příkladu budoucích
pokolení zbudovati. Tedy škrabošky dolů a ruce k
díla! Vyměnímo si na čas úlohy. Vy bude pracovati
a my budeme vás kritisovati. Není pochyby, že na
toto vyzvání vystoupí tolik horlivců na veřejnost, še
jim ani doead založené spolky nestačí.

Nastávajícím vojákům. Vněkterýchčes
kých, zvláště pak moravských vesnicích panuje dosud
ten chvalitebný zvyk, že mladíci před odchodem svým
k vojsku posilují duši svou ev. zpovědí a sv. přijí
máním. A kdož by neaznával důležitost takového jed
nání? Čí by snad lidem dobré vůle Ibostejnou byla
ona mravní zkaženost, s jakou se navrátil z vojny už
tek mnohý synek, dříve chlouba rodičů a obce? Nechť
tedy všichni, jimě na tom záleží, připomenou svým
drahým, co by jim nejlépe prospělo před nastoupením
služby vojenské. Tím by se mladíci mohli zárovoň
vybnonti různým zábavám na rozloučenou a mnohým
pitkám, při nichž člověk klesá často pod němou tvář.

Dr. Rudeif Horský, farářvŠarcen Prahy,
slavil minulý týden jubileum svého 26 letého kněžatví.
Pan farář, známý jako nepřekonatelný řečník, jako
věhlasný učenec, spisovatel a politik, v ohledu křes=
fanského socialismu noznal námahy; celý sa věnoval
lidu dělnickému a řemeslnickému. Jebo přičiněním
řady křesťansko-nocialních dobrovolníků spořádány
byly u velkon křesťansko-socialní stranu, která čítá
daes přes 800 spolků. Ku další zásluěné činnosti pře
jeme p. faráři na Pánu Bohu všeho dobra.

Co stojí střelba « děl. Výstřelz děla
87 milimetrového, počítaje v to náboj, střelu a upo
třebení, stojí 10 K, a z děla 805 milimetrového, 260"
K. Za hodinu, když malé dělo dá v minutě 20 ran,
velké pak 600 hodině, vystřílí se z malého děla 12.000
K, z velkého 156.000. Když na sebe střílí dvě nepřá
telská loďstva, každé o 18 obrněncích, tu dostoapí
náklad 24,000.000 K.

President Mne Kinley padlsicerakou
Czolgoszovoa, avšak vlastní pohnutkou k zločinnému
skatka tomu byly Czolgoszovi spisy židovky Gold
mannové, jež on čítával a pak domácnost židovské
rodiny Isákovy, v níž on často meškával, Židovka
Goldmannová hlásala evoje otravné, anarchistické
učení volně, pod záštitou pravé americké avobody.
Ale nyní mají američtí páni o svobodě jiný rozum;
snámější anarchisté jsou před soudem vyslychání a
u vazbu brání.

Nová svatokrádeě. Dofarníhochrámuav.
Trojice v Král. Poli u Brna vlonpali se v noci ze
dne 11. na 12, září t. r. amělí lapičové a odcizili
odtad pětkalichů, ciboriam i zlaté porty, jež od pa
ramentů odpárali. Zvláštní jest, že nikdo lupičů ne
zpozoroval, ač vedle u kadetní školy jest po celou noc
vojenská stráž; k tomu u samého kostelu sbíhají se
tři silnice, takže často tndy někdo přejde. Při této
příležitosti apozorňujeme na rada brněnského „Hlusu“,
jeně píše: 1. „Na zajištění posvátných nádob kostel
ních a pod. doporačaje se pojištiní proti loupežným
krá ležím. 2. Na ochranu svatostánku doporučují se

societatea perpe'nae adorationis . . . . diu noctugde!
Boj vzrůstá .. . třetí řád a spolky eucbaristické na
bojiště! K Bohu co nejblíše a životem arým ochrá
níme svatyně i duše lidské!“

První česká kollej v Americe. Dne
2. září 1901 vysvěcena byla budova první české kol
leje sv. Prokopa v Lisle u Chicega, kamž se téhož
dne sjelo mooho amerických Čechů. Svěcení vykonal
ndp. biskup Muldoon. Kollej av. Prokopa jest jediné
české vyšší učiliště pro mládeš mužskou v Americe,
Kollejní budovu postavili čeští Benediktini, kteří ai
tím skatkem získali velkých zásluh nejen o víru, ale
4 o naši národnost. Budova jest nádherně a co nej
moderněji upravena. Jsou v ní na př. stroje provlastní
výrobu elektřiny a vytápění, síň pro přírodniny, kni
hovna std. Je vidět, še američtí Čechové si dosnd
válí drahé víry katolické,

Česká společnesť pro obchod nhlím
vwPraze, která se loňského roku ustavila, konala
svou první valnou hromadu dne 10. t. ©. v zasedací
síni obchodní a živnostenské komory za hojného účas
tenství | Přítomno bylo 44 členů, kteří zastupovali
131 podílů. Valná schůze, které předsedal p. císařeký
rada Frant. Vávra, schválila zpráva výroční a účetní
a udělila po návrhu revisorů účtů, pp. A. Mobla, V.
Pavelky a J. V. Steinera, eprávní radé absolutorium.
Dle správy účetní docílila epolečnosť v prvém roce
evého trvání obratu 2500 vagonů uhlí a vykazuječistý
výtěžek K 9275.85, ze kteróho dla usnesení valné hro
mady učiněného k návrhu p. A. Salce,okr. starost7
v Poučníku, se bude vypláceti dividenda 49/,ní v ob
nosu K 77:40. — K 1000.— bylo určeno jako tan
tidma pro aprávní radu a K 800.— jako odměna revi
sorům účtů, zbytek pr. K 256.85 přenese se na DOVÝ
účet. Odstoupivší dle stanov fankcionáři byli pří před
sevzaté volbě nové opět zvolení a eice pánové: Bejček
Jan, velkoobchodník Smíchov, Cifka Emil, obchodník,
Praha, Marjanko Ferdinand, tajemník Ústřední apo
lečnosti hospodářské, Praha, Prášek Karel, statkář,

ivno, Ronz Jindřich, císařský rada a mlynéř Karlín,
JUDr. Steiner Frant., advokát Smíchov, Syrový Josef,
statkář Horky n. Jiz., Urban Josef, sládek » mlynář
Unhošť, Vávra František, cís. rada a mlynář Praha,
Jako členové správní rady pánové: Mobl Antonín,
řiditel hosp. školy Rakovník, Pavelka Vavřín, účetní
cakrovara, Horky n. Jiz., Steiner Jos. V., obchodník
Praha jako revisoři účtů. Návrh na změnu stanov ne
mohl býti projednán, poněvadž nebyl přítomen pře
depsaný stanovami počet členů. Z přednesené zprávy
výroční, účetní a jednatelské jde na jevo, že tento
mladý český závod přes všechny obtíže a překážky,
které se mu stavěly v prvním roce jeho trvání v cestu,
pokračuje zdárně k vytknutému cíli, a jestliže vývle
dek jeho činnosti v roce prvém lze nazvati úplně
uspokojivým, a to tím spíše, vezme-li se ohled na sku
tečně kritické poměry obchodu uhelného v roce mi
nalém i letošním, opravňaje obchodní obrat, který
obnáší v prvních dvou měsících drahého právě zahá
jeného roku obchodního Červenci a erpnu, téměř 900
vagonů uhlí, k naději na stoupající příznivý výsledek
roka drahého. Výroční zpráva, která valnou hromadou
byla jednohlasně schválena, dává na konec výraz pav
nému přesvědčení, že se společnosti podaří činnosé
šťastně zahájenou záhy vydatným způsobem rozšíř.ží
a prohloubiti.

(Zasláno.)
Politické družstvo tiskové apolečně s ústředním

svazem katolických jednot diecóse královéhradecké
pořádá socialní kurs v Hradci Králové ve dnech 28.a
29, září s tímto pořadem: Dne 28. září o 5. hod. odpol.
zahájení kursu předsedou družetva vsdp. kanovofkem
drem. Soukupem, načež podá přehledo činnosti kato
lických jednot diécesní předseda ústředního srazu dp.
dr. Rsyl.

Po té následuje přednáška jednatele svazu vp.
Fr. Jakla „O porměranašem k jiným českým stranám.
Ke konci schůze bude volno přítomným účastníkům
pronésti pozdravy a přednésti dotazy.

Večer o 8. hodině pořádá místní jednota kato
lických tovaryšů zábavný dýchánek.

V neděli dne 29. září dopol. ve 3/9 hod. měs
sv. v kathedrálním chrámu Páně pro účastníky vjezdu
O půl. 10. hod. začíná dopol. schůze, při níž promluví
„0 odborových spolcích pan redaktor V Myslivec. O
l. 11. hod pojedná „O ženské otázce.“ al. Augasta
ozeypalova, literní učitelka.

Odpoledno. Ve 2 hod. „O významu katolických
spolků vzdělávacích“ promluví ndp. biskop Edvard
Jan Brynych. Ve 3. hod. pojedná „O zásadách poli
tiky křesťunsko-socialní“ pan Dr. R. Horský. Schůze
zakončena bude krátkým doalovem, takže účastníci
kursu budou moci použíti odpoledního vlaka k odjezdu.

Poznámka. Sjezd má ráz pracovní, proto mani«
festační průvod odpadá. Každý účatník může činiti
dotaz, ale debata o předmětu se nedovoluje. Po před
náškách utvoří se výkonné komitéty z účastoíků kur
au pro zakládání odborových, politických a ženských
spolků, aby práce kursu nevyzněla naprázdno. Účss
tníkům koraa opatří se bezplatný nocleh na přihlášky
a“poň 3 dny předem učiněné. O levné obšdy bude
postaráno. Jest žádoucno, aby každá jednota vyslala
uvédumělé členy ku karsn v počtu pokud možnočotném,
Přihlášky účastníků korsu dájtež se na vp. Fr. Jukla,
jednatele ústředního sdružení v Hradci Králové.

Dr. Jan Soukop, Dr. Pr. Beyl,
předseda družstva. předseda difvasního

sdružení.„——
Křestní listy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská. knihtiskárna,——,—,,,...



(Zasláno.)

Hře na housle
s výtečným úspěchem a hravě lze učiti děti
jiš od 6 let dle „Začátkové školy“ od Ho
oubka. Škola začíná stranou E a pokračuje

ku J. Mothoda jest nová, velmi praktická;
postup přirozený. Na čem hlavně v této škole
záleží, jest to, že nčeň dle ní velice rád hraje,
ježto cvičení jsou melodická, sluchu lahodící,
sestavená téměř veskrz znápěvů národních i
chrámových písní. Tisk jest velký, sytý ; úprava
velmi slušná.

Na zaslané K 204 dva počáteční sešity
s iethodickou přílohou u

J. Scholle,
knihtiskárna v Chrudimi.

Paris, expesition 1000.

(čestný kříž a zlatou. medailli)
obdržela firma

J. U. C. dos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenkakoňaku a výroba likérů ve Vysokém.Mýtě

za koňaka likéry.

bízí: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše
a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.

Též v Berlíně obdrželafirma £. r.
diplom zlaté medaille.

Právě vyšlo 9. a 10. číslo

„Časových Úvah“,
přinášejíc étickou úvahu

Zrušímea «
pouta mravnosti?

Z péra slovutného katol. spisovatele
F. J. Konečného.

Stran 88. —Cena 16 hal.
Úvaha Konečného jest tak důkladným a

obsažným spiskem, že by se v samostatném
vydání prodával po koraně. Spisek probírá
moralku socialistickou, protestantskou a kato
lickou, podávaje na základě hojných stati
stických dát cennou a levnou příručku pro
katolický lid. — Spisek Konečného není ovšem
lehkou zábavnou četbou, nýbrž vyžaduje klidu
a úvahy.

Intelligentnímu katolíku poskytne zajisté
vděčnou moderní četbu.

Objednávky vyřídí obratem

Administrace „Čas. Úvah“
v Hradci Králové,-—e——

Průmyslové museum
v Hradoi Králové.

Po usnesení kuratoria průmyelového mu
sea pro severovýchodní část království Českého
v Hradci Králové, odbývati se budou i letos
následující kursy:

1.) Dámský kurs malířský (vždy ve středu) po
čínaje dnem 2. října £, r.

2.) Všeobecnýkurs (veřejnákreslírna)
nedělní, počínaje dnem 6. října t£.r.

3.) Všeobecný kurs v pondělí a vekreslířský
čtvrtek ode dne 3. října t. r.

4.) Giselourský kurs (v pondělí a ve čtvrtek)
počínaje jako předešlý.

5.) Modelářský kurs (nedělní) od 6. října t. r. a
6.) Veřejná čítárna otevřena bude každý úterý
a pátek od 6. do 8, hod. več, ode dne 1. říj

na počínaje.
Malířský kurs dám odbývá se v době od

polední od 2 do 4 hod.; kursy odbývané ve
všední dny počínají v 6 hod. a končí v 8 hod.
večer, všeobecný kurs kreslířský i modelář
ský nedělní (veřejná kreslírna i modelovna),
vždy od 9. hod. ranní,

Kursy pod čís. 2. až 6. uvedené, jakož i
veřejná čítárna jsou přístapny bezplatně.

EKuratorium.

LPC 00.000dohodudoěepoj0DAPM+PandněbuJešek]

„lgnáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře vo Výprachtieleh)

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

výrobní závod
všeci kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

se na požádání franko zašlou.
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Levně, ihned, správně
všechny reklamace, rekursy, poptávky

týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví ©. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnoh. doplň. důstojník v Praze) —

ve své c. k, povolené kanoeláři jen

F*raha=II., Eliščinatřída1080.

V. VACEK,
závod školkářský

v Pamětníku u Chlumce
W"nebizt pro zimat a jarní vysazování stromy

ovocné vysoké s kraky, sazenice pro živé
s ploty, křoviny ozdob., konifery, divoké strom:

stromořadí, pláňata atd. — Statisíce sazenic v zásobě,
Čemé ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma.

Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Ecrálové

svy.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnéma obecenstvu bojně zásobený
sklad klenotů, slatých, stříbrných a pravch
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeró zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různýh
druhů se zárakou !1—3 roků za ceny levnější

než všude"jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Sprárky se přijímají a levně zhotovojí, též

veškeré oprávky hodinek so vyřisují.
JE“ Věeza levné ceny. "B

Staré skvosty se kupují a vyměňují.

900000000000000000000000

V. J. Čtvrtečky
koncesovaná

taneční škola
v Hradol Králové.

Nížepsaný dovoluje si ct. P. T, občastvu
svláště vys. otěným rodičům a zástupcům do
rostlé mládeže oznámiti, že letošní kurs vy
učování tanci zahájen bude výhradně pro stu
dojící ve středu 26. ráří o 6 hod. večer a
pro pány z obchodu a jinak zaměstnané ve
čtvrtek 26, září o půl 8. hod. večer

ve dvoraně Adalbertina.
Zápis a veškeré dotazy, lóž reklamace

z venkova, vyřídí se v bytě nížepsaného —
evatojanské náměstí č. 74 I patro — koš
dého dne.

Ne přízeň zdejšího ct. obecenstva se těší
v úctě dokonalé oddaný

VJ Čtvrtečka,
učitel tance.
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Oltáře, sochyaj.
ve „vkvaném a levném provedení

přesné dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a soobařský pro

, práce kostelní
v Sychrově (achy), založena roku 1858.

Fotografie a nákresy n velikém výběru na přání k na
hlédnatí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočlyse neúčlují.
Proredene ke 800 oltářů.

NARNIRNANRNNNNNNNUN
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnově n. En.

Staré náměstí čís. 7D.
doporučajese P. T, duchovenstvua
"P tronátním úředům PO
pro malby ohrámů a po

zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobíizen v barvách i kreslo
ných, dle zaslaných malých podobisea,

za jichž správné provedení se ručí.
Ony co najmirnájií.

Plán na malby kostelů vypracuji na
pošádání ve všech slorích s přilože

nými rospočty.

s dan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA—L,

č. 145 út, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříro
přes 60 roků ne Malém náměstí

pod loubím) doporudnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice 4'se šelešnými rámy, st

lčmí 4 vsasním.

| Vetkoré rozpočty, skiasy i odborná
rada bexplatně, bezevší závaznosti

ku definlilvní objednávce.

SRB“ Nesčetna veřejná i písemná pochvalná uznání.
Založeno roku 1886.

Látku na kleriky
a letní kabáty, čistě vlněnou 134/136 cm. širokou
za zl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
druhů a saken ku chrámovým účelům v nejiev
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně zašle
obchodní dům 69 sukny

V. J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obohodní komorou Pražskou za
vlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteróž doby poctivě trvá.



mrá by tekl.
| Výrobkydokonalé.
| Pohovky, JČ Celé garnitury. Pérovky.

LudvíkKnepr
Ceny mírné.

mříží, náhrobních i zahradních, vrat, plotů,ba

Zvláště upvinstní
do zdí a vůbec ve
robní se zárukou.

zorůuji P. T. pány stavitele na

Y úctě veškeré

pozlacovačský

v Pardubicích

oltáře, kazatelny,
všeho druhu sochy
a veškeré do oboru

toho spadající práce
v nejmodernějším

provedení a v cenách
velmi levných.

Navštivenky
všech druhů

nabízí

Biskupská
knihtlekárna.

kod4ddda04ddd4d4
Suoerbskty 6 ©

42

onimální aeminerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy. .

Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

WW-Nenahraditelné "08

k podzimní setbě
„ješ nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chliský led
olran amonatý, eoll draselnaté, alel
specielní hnojivo pro stébilny a oko

paniny (kulovatiny).

| Peštorhskou sádru superlosfátovou
| kn vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévskémrvy, picní vápno

kyselinu sí- Poštorně

Ústřednípítárna: PRAHA, Jindřišskául. 27. 8

dodávají s přesnou zárukou obsahu

rovoua omé- a v Lísku
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zi A SUHRANZE

Oltář

bůbd44444444444444444+
rr

i zpěvník
-pro diecési královéhradeckou

PM“zasílá se "fi
v různých vazbách i navázaný za známé

dosavadní ceny.
Objednávky obratem pošty vyřídí

PTTTTPTPTPTTTTTTTTTTTT

Biskupská knihtiskárna,

uJÍ)

C. k. státní medailí vyanamenaná

první moravská

výroba věžních i odin
Frant. Moraousa.

Rozpočty zdarma.

Na cukrářství

v Hradci Král. vedle hlavní trafiky.

8D

EE
ODB0

© a kr. dv.vý dodavatel
v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. dachovenstvu
arů všadež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

Všeob Kostolních paramontů, |
praporů a kovového náčiní. — Illuatr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adroca vždy doslovně úplná.

08.80.0180..

0 DBI OD0000 ODSDHO00:0000 DU,

Josef Neškudla,

|

nabízí
"v

PrADŮOKK JÍTOUŮ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fatografie a rozpočty na požádání.

Veškeré práce s odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní zoalost
uprováděnímalování kostelův růz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

OY“Práce a objednávky"i
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na Velkém náměstí č. 86, vedle biek, residence.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K. i

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu,
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 can!

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:

čestný diplom, 1891. še vyznamenání na školsk,chorvatské výstavěv Záhřebě: čestný diplom. Nejv vyxn.
za vystavené varhany ua Národop. českoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1893. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní zuslec c k krajského soudu na

Horách Kutných.

C. k. výs. vý továrna

na stavbu varhan a harmonii
Jana Tučka v Kutné Roře

(založono r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsonstavco
ME| nejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších; - opravy a přestavb
varhan provede za nejmirnějšic

podmínek, h, všech soustuv pro
harmonia kostely,školy a
salony v nejlepším provedení s pů

a M. (jlotou zárukou 8 38 Ceny mírné.

taxépovaamerická harmonia (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V zárodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,
s byly tylo nu veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nemí vysnamenány.

OCennikyvarhan a harmonii na požádán
sdarma a franko.



v Hradci Králové.

PISEKZENON
KARAA E88 E)
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WSPrvníi
katolický a zasilatelský závod

Josef Poláček 8 spol.
továrna na sukna

==w B urapolci.

pán

PLTTTLYVETIVLY

Doporučuje Yeliký výběr cenných a modních látek pro
P. T. veledůst, duchovenstvo.

| Vry na požšdkní zdarma a franco.
008VIIOT op9$980VI nPatttrnnttyVLK—

Zemský výbor království Českého hodlá způsobem ofertního řízení zadati na
dobuod 1. ledna do 31. prosince 190% dodávánírůznýchpotřebpro
semské úředná budovy čp. 6, 7, 8, 11 až 15, 176, 259 a 518-III. v Prase, pak pro zem
ské ústavy, totiž:

Porodinec a nalezinec, ústav pro choromyslné a donucovací pracovnu (káz

nici) v Praze, ústavy pro choromyslné v Kosmonosích, Dobřanech, Horních Beřkovi
cích a v Opořanech, polepšovnu pro mladistvé kárance v Opatovicích, donucovací pra
covnu v Pardubicích a polepšovnu v Králikách.

Ofertní řízení má zahrnovati dodávky fopiva, sukna, plálna a jiných tkanin,

příse Ikalcovské, výrobků provaznických, potřeb čalounických a obuvmických, potřeb kartáč
mických, výrobků voskářských a mydlářských, hu, petroleje a oleje různých druhů, lučebním,

potřeb lékařských, slámy ložní, sboží železářského, pak jiných růsných polřeb, konečněpotra
vín zejména pečiva, masa, mléka a másla, eboší kolontalního, octa a piva.

Potřeby tyto, jakož i jich druh a jakost jsou podrobně udány ve zvláštním
výkaze, vekterém přibližně množství celoroční potřeby každého ústavu zvláště jest
udáno.

Čís. 65730.

Dotčený výkaz jakož i ustanovení zemského výboru ze dne 16. září 1896,
čís. 56846, týkající se zadání dodávek hmot pro ústavy zemské vůbec potřebných a
obsahující též základní podmínky, kterýmž každý dodavatel z předu podrobiti se musi,
jsou vyloženy k volnému nahlédnutí v obvyklých hodinách úředních v podacím proto
kole výboru zemského a v úředních místnostech řiditeletví (správy) každého z řečených
ústavů, i byly zároveň dodány všem obchodním a průmyslovým komorám v Čechách

O dodávku kterýchkoli předmětů, o něž jde, ucházeti se mohou též družstva

oprávněni.
Každému 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
8 tím, svěří-li se mu dodávky, o něž se ucházel, jen částečně,

K ofertám nutno použíti blanketů k účelu tomu“ zvláště vydaných, jež i u
řiditelství (správy) každého z dotčených ústavů obdržeti lze bezplatně.

Potřebná vadia buďtež složena u král. čes. zemské pokladny v Praze; oferty
pak řádně vyhotovené a potřebnými průkazy pokud třeba též vzorky opatřené (ohledně
kterýchž v ofertách výslovně udáno budiž, zda-li oferent navrácení nepřijatých, ovšem

na své útraty si přeje čili nic), budtež podány do 12. října 1901 do 12. hod. polední
"u výboru zemského království Českého.

Z výboru zemského království Českého.
V Praze, dne 30. srpna 1901.

Výhodná koupě!
Dům jednopatrový na náměstí, před 2 roky úplně
opravený,s obchodem kapeckým a
kárneu (přízemek, krám, pekárna,sklep, skla
diště, několik obydelních nístností a dvůr). Pec

pekařská je nově zřízena a vytápí Be uhlím. Věe
Be prodá se zbožím ihned Cena bez zboží4000zl.
Bližší sdělíAntonín Venoálek,

knpec v Přibyslavi.

rukodíloé Jodenové klo
Pravé bouky zaručenéjakosti.
Pravé plstěné a vlněné klebou

ky nejnovějších vzorů pro
pávy, chlapce a děti.

pražské vzory nejnovějších
Pravé dámskýchforem.

hanácké papuče s kotvou,
Pravěm Nejlepšítojakost,

dětské čapky látkové a
Pravé olyšové,

podní Esloše chová proPravé podzima zimuv nejhoj-.
O dejším výběru na skladě

Jos. Dvořáňek,
kloboučník v Hradci Král.,

na podsíni proti soče Panny Hlarie.

AP*> Staré dámské formy se vknsně
a rychle opravojí. "m

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovonstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše aliněv ohnizlacenéa otříbřenénačzeručí.
Vlastoí výroba umožňuje velkeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
aallou se jiš svěcené se utyrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může so vykázati četnými pocoval.
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k sa

nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacilkálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

AL E270 LŮDŮA

| tovární sklad a půjčovna
pian, pianin a harmonií

nalézá se nyní

na Eliščiná nábřeží č, 270



Po konfiskaci druhé opravené vydání.

NOVA
Imserty se počítají levně.

Veřejný sodalní kurs pořádá politické
dražstvo tiskové ve dnech 28. a 20. září
t r. ve dvoraněé »Adalbertina<. V kursu
pojednají věhlasní řečníci o časových otáz
kách politických i socialních. Kurs začíná
dne 28. září v 5 hodin odpoledne a končí
dráhý den v touž hodinu,

Kompromiss.

Co pak to vlastnějest ten kompromiss?Tak tázal se kdosi tyto dny. Kompromiss? —
pravil druhý. To je praobyčejná věc, obzvláště
před adventem a v masopustě. — Ale dejte

okoj! Snad nemyslíte, že to je svatba? —
nu myslím. Slovo kompromise je totiž odvozeno

od slova compromittore, což jest na česko asi
tolik, jako vzájemně si něco přielíbití. A co
jiného je svatba, než že si dva čili jeden dru
hbémuvzájemně slibují věrnost a lásku až do
smrti, nebo jak důrazněji jedna povídala, až
do brobu tmavého, amen. No, je-li ale — pra
vil ten první — tohle tea kompromies, tak
do toho mnoho není, aspoň ne vždycky. Nebo
kdo viděl, jak si mnohde potom tu lásku pro
kazují nejen slovy, ale skutky, k. p. jak
s jednéstrany letí zouvák a a drahé hrnec
a že podobně se děje až do hrobu tmavého, tu
myslím, že je vlastně s tím kompromissem
„Amen".

A k tomu již ne ten první, ani ten drabý
v tomto případě, ale jeden, který dal nedávno
jisté ozoámení do novin, odpovídá, že opravda
do toho kompromissu až do hrobu tmavého
nic není. Dal si totiž vyhlásiti v jednom
„konservativním“ listě „Roxumový sňatek“,

který p nebude poutem. Aha! Povídám: Jeto také kompromies, ne však až do hrobu
tmavého. Kdyby začaly létati zouváky a hrnce,
bude „amen“. Jenže žena s uvadlou krásou a
s dětmi již žádného nenajde, kdo by sní
chtěl nový kompromias uzavříti; muž však za
jednu třebas deset chytí.

. Věc tato všsk ukázala, jak při té tolik
velebené vzdělanosti, tom atkvělém dědictví
století devatenáctého klesáme v mravnosti
vždy hloub a hloub, jak hniloba bezbožectví
rozežírá nám již rodinu, ten základ společnosti
lideké, tu ochranu dětí a ženy. A něco je při
tum velice zajímavého. Takovíhle pánové,
kteří nechtí míti munželství poutem, epílají
socialistům a anarchistům, nazývají je vyvr
belem společnosti lidské a píší anebo schva

lují r novinářské,v kterých se vlády
k potření p této zmije vyzývají. Pánovézapomínají, když jim samým zákon Boží je
poutem, které člověk avóvolně ©rozlomiti
může, že nemají práva člapati na hlavu
zmije, socialismu a anarchismu. Ano, ještě
více! Kde učení a vysoce postavení pánové si
myslí, že podrobení se nejvyšší bytosti čili
Bohu je jakýsi rozumový sňatek, který Be,
když vášně a chtíče něco jiného chtí, zase
rozvázati může, tam ať přestanou horliti na
ty, kteří vůbec žádný sňatek duše své e Bo
hem neuzavírají a „svobodni“ — ještě více
než zvířata — zůstávají.

A jako je v malém, tak jest to ive
velkém. Jeou státy, které uzavřely kompromius
e církví. Církev slíbila jim něco, k. p. jme
nování biskupů, dohled nad církevním jmě
ním atd. a za to stát slíbil upřímnou ochranu
náboženství v životě veřejném, v zákonech
i ve škole. Byl to také kompromiss až do
brobu tmavého. Ale po několika letech je po
kompromissu. Stát vyhlásil, že on sliby církví
učiněné plniti nebude, ale co církev elíbila
jemu, to si nechal. „No, je-li tohle ten kompro
mies, tak do toho mnoho není“. Jenže stát
zapomaěl, kde on takovéhle dělá kompromissy,
že to v něm pak tak krásně vypadá, jako
v tá domácnosti, v které létají zouváky a

hrnce. Váčně jsou rozpoutány, pračka stran
je čím dále tím prudší, a co je nejlepší, že
vláda pak začne dělat kompromiesy nové sa
stranami, ale nejraději « ton, která nejvíc
zouváků a hrnců na hlavu její hází.

Tak je to velice nápadně vidět v Ra
kousku! Kompromiss s církví, s Kristem,
s Bohem, zavedením liberalismu je zrušen, ale
za to pan Kórber udělal korapromisa s Wolfem |
Smlouva ta záleží v tom, že si Wolf se sou
druhy může církev bořit, jak mu je libo, že
však masí dáti pokoj domua rodu císařskému
a nebořiti Rakousko. Ale jako to Rakousko
udělalo s náboženstvím, tak to dělá Wolf
s Rakouskem. Co se mu líbí, to si ponechává,
ale že Rakousko na pokoji nechati má — to
neplní.

Obávám se, že to bude podobně s tím
kompromissem, jejž křesťanští čili konserva
tivní Čechům přející velkostatkáři uzavřeli
s liberálními, Čechům nepřejícími. Až posud
měli Čechům přízniví a spravedliví velko
statkáři většina a proto volili do sněmu
českého zástupce jen ze sebe. Nyní však slíbili,
že mnohookresů volebních ponechají liber álům,
Čechům nepřejícím. Nazývá se to kompromiss.
Ale nezdá se, že to je opravdu kompromiss.
Spiše to je kompromiss dle způsobu rakouského
státu: Výhody přijati, ale slibům nedostáti,
nebo ještě lépe, ani nic neslíbiti. Národ český
je zaražen a zarmoucen nad tímto kompromis
sem. Zná už Vídeň! Ta je po padesáte let
stejná. Kolik už kompromissů udělala s Čechy!
Právě měsíc září je toho svědkem. A vždy a
vždy ukáže, že má raději Němce, třebas i ty,
co již hrnce a souváky do Vídně házeli a há
zejí. A tak ani tento Vídní slepený komprv
miss velkostatkářů © nebude sňatkem srdce
Němců s Vídní, neřku-li snad s českým náro
dem. Je to sňatek domnělé chytrácký, jehož
družbon byl pan Kórber atd. Ale pochybujeme,
že to je sňatek — rozamný. Rozvod Němců
s Rakouskem nabyl tím jen posily. Ale ani
šlechta si neposloužila. V lidu českém bode
tím více vzbuzena toaha po zrušení té výsady,
že velkostatkáři tvoří eami pro sebe zvláštní
skupinu. Tím více nahání se na mlýn radikálů
anebo i ne právě radikálů, ale těch z křeu
tanských sociálů, kteří chtí neobmezené vše
obecné volební právo. A tak aťpáni rotvažují,

zdaliž sami nepřispěli k tomu, že i s tímtokompromissem bude „amen.“

I mezi Staročechy a Mladočechy je prý
ujednán — kompromiss. Tu mi, jak už Obnova
často prý jest ostrá, přišel na mysl jiný osadný,
novověký význam slova „kompromittere.“ Řek
neme-li totiž, že se někdo kompromittoval, je to
v prosté a nezkažené češtině asi tolik, jako že „si
škodil“, čili ještě zřetelněji, že si „udělal ostu
dn.“ Je to, jako když nerozomná žena od muže
uteče, še ho nepotřebuje, že ona si dovede
živobytí vydělat atd. Ale když potom vášeň
chladne a vidí, že si nic nevyvzdorovula,
naopak, že je jí zle, tu sama hledá cestičky,
aby se udělal nový „kompromiss.“ Ale jisto
jest, že se kompromittovala, to jest, že si
„uřízla notný kus ostady.“ — Já ovšem Sta
ročechy šmahem nechválím, zavinili také mnoho,
ale v lidu českém je slyšeti nyní jeden hlas,
že si Mladočeši obzvláště s Kůrbrem notný
kus ostudy uřízli, že je napálil, čili že ee
kompromittovali. Udělal s nimi, jak se lid do
mýšlí, opět jeden ten vídeňský „kompromisg,“
jenž záleží v té mondrosti, výhody brát, ale
slibů neplnit, anebo ještě, lépe vůbec nic ne
elibovat.

A spěchám ke konci! Chci být sprave
dliv ke všem, a proto pravím, že ge vlastně
kompromittovala celá Evropa. Zrušila kom
promiss s křesťanstvím vychloubajíc se, že
potom teprv nastane pravá vzdělanost, mrav
nost a blahobyt. Ale pravý opak všeho toho
nastal. Veta je po té lásce až,do hrobu tma
vého čili po tom, co francouzštíbezbožci slibo
vali slovy: Svoboda, rovnost, bratrství. Právě
nyní rozmohlo se zase potlačování slabších,

nerovnost práv a nebratrství národů i stran
A proto nesvede mnoho ani pan Kórber, aní
ten neb onen vídeňský nebo i národní kom
promisa. Jedině upřímný kompromis 8 křes
fanstvím je pramenem svobody, rovnoprávnosti
a brutrství.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 26. září.

k volbám do sněmu království Českého.—
prašské české šurnalistiky v ohledu

národním.)

(5m

Co se v politickém směra v Čechách
právě uskutečnilo, to ještě před měsícem po
tom, co všechno po celá desltiletí předcházelo,
zdálo se býti nemožností.

Český konservativní velkostatek, v obecné
mluvě „historická šlechta“ vetoupila ke sně
movním volbám v kompromis s velkostatkáři
ústavověrnými, jimž v českém sněmu 21 po
slaneckých mandátů zabezpečeno. Strana mla
dočeská pak ke sněmovním volbám vešla ve
smír se stranou staročeskou, jíž zaručila deset
poslaneckých míst a ge stranou radikální, ře
Čenoa státoprávní, jíž slíbeny tři mandáty.

Toužíme stále po smíru v našicn viastech,
avšak uzavření tohoto smiru viděli bychom
rádi při příležitosti, kdy by ee všichni smír a
trvalé přátelství uzavírající mohli předháněti
v osvědčování obětavosti a službovolnosti
v zájmu a ve prospěch národa a vlasti. Proto
také z tohoto stanoviska na uzavřené právě
kompromisy 4 smíry pohlížíme. Smíry a kom
promisy ty nebyly uzavřeny ze žádné vše
národní potřeby a po předcházejícím přísluš
ném vyslechnutí veškerých činitelů, kteří
v záležitosti té měli právo promluviti a bez
jejichž sonblasu jsou uzavření ona
pouze dohodnutím se několika pá
nů, kteří si při volbách slíbili vzá
jemně zapůjčiti voliče.

Němečtí velkostatkáři půjčí avé voliče
volkostatkářům „českým“ historická šlechta
za to bude „ze svého politického přesvědčení“
hlasovati pro kavalíry ústavověrné a prus0=
fileké; mladočeští voličové budou komando
váni voliti kandidáty staročeské, Staročeši
budou za to volitš Mladočechy, kteří si také
badon vzájemně odevzdávati hlasy s radikály.

Tyto smíry a kompromisy jsou zjevem
neočekávaným, ano překvapujícím. Tolik let
se ty strany vzájemně třely, potíraly, z ne
vlastenectví a prorady národa se vinily a nyní
najednou leží si zcela bez studu a 8 nadšením
v váračí! A český lid má se dle toho nyní
také na komando objímati zrovna tak, jako
se ještě před měsícem rval a vzájemně na
sebe dle barev evých vůdců novražil.

Ta stůj poznámka a sice sumární o
smírech všech: Buďto ti pánové, kteří je
uzavřeli, falešně vedli národ, když ho po léta
rozstraňovali a ke vzájemným rvačkám a tře
nicím vedli, anebo vedou falešně národ nyní,
když ho najednou smiřají. Jednou jednali
nesprávně, jednou hráli a národem hru faleš
nou. Kdy, na to odpovídati nebudeme, neboť
otázku tu zodpoví si český lid sám, který za
jisté bude o tom přemýšleti, proč vlastně se
měl navzájem po celou řadu minulých let po
tirati a nenáviděti a proč se má zase nyní
najednou milovati a svorně jíti k volbě po
slanců do sněmů?

Zodpovědění otázky té není rijak ne
snadným, ale pro český lid odpověď ta jest
bolestnou a sice nanejvýš bolestnou! Jako má



býti nyní k vůli zvolení několika osob svor
ným, tak musil se v u popularity a sláv
nikolika osob po oslájéta rváti a čtváti. '

Z toho plyne pro český lid drabocenné,
těžkými obětmi vykoupené poučení a s ohledu
toho si smíry ty také vysoce ceníme, neboť
uzavření jejich ukázalo, jaký to byl těžký hřích
na českém lidu baný, když byl ve strany
dělen a proti sobě různým tiskem a rozma

nitýmí osobami jako nějaký nepřítel honěn aštván.

Máme za to, še duch a smysl českého
lidu přejde přes tuto dlouhou frašku české
politiky končící episodku klidně k dennímu
pořádku. Avšak při tom je důležitým faktem
to, že strana mladočeská sama se pochovala,
když na sebe nasypala mohylu z mandátů
staročeských a radikálních. Strany mladočeské
není více, to jsou trosky, které na potápějícím
se vraku politické nedůslednosti a falše pro
sily o smilování a pardon u Staročechů i u

radikálů, s nimiž mužný volební boj podstou
iti ce bály. Láska to nebyla, co Mladočechy
taročechům a radikálům v nárač vrhlo! To

byl strach před —českým lidem, jejž svědomí
pánům našeptává.

Nebrojíme proti tomu. Naopak s radostí
a potěšením na adálost tu patříme. Předvídali
jeme již před kolika lety, že tímto spůsobem
bude český lid jednou strannických poutzbaven
a od jha samozvaných vůdců osvobozen tím,
že opi konečně sami z neopatrnosti a na svou
sábubu prohlásí, že všechny ty jimi národa
vnucované boje byly vlastně lidu i vlasti věcí
nanejvýš škodlivou, neužitečnou. Zejiéna pi
sutel těchto řádků se zadostiučiněním na ten
emír rozvaděných českých stran patří a mne
si spokojeně ruce proto, že před šesti lety vida
ve mladočeské straně nepochybný, jistým a

evným krokem blížící se rozvrat, zcela roz
umně spřátelil se na těchto místech s osobami
a uměry, jež možná že za nových šest let
nyní slavnostně smířené strany budou vyhle
dávati jako svou záchranu a své útočiště. A
tím emír v národě po dlouhých bojích bude
šťastně zjednán a dovrcholen a stane se vše
obecně uznanou politickou potřeboa vyhledá
vati především to, co nás spojuje a varovati
8e všeho, co nás rozlučnje. Tak konečně octne
me se všichni pod jeduou politickou střechou
vzájemné lásky a šetrnost.

Nyní je prokázáno, že ty epory a hádky,
jež některé strany v národě po léta vzněco
valy, byly jenom osobní spekulací, daremným
balamacením lidu, který si dá příště zajisté
dobrý pozor na to, co jest jeho zájmem a co
jest něčí osobní pohnatkou. Aby byl na to
bedlivým, k tomu ho právě vykonané rozdě
lení si zákonodárného jeho roucha oprávňuje.
Tyto nejblahovolnější poznámky, jež kuprávě
uzavřeným emírům přičiňujeme, zajisté po

FEUILLETON.
Z Babylona do Borromea.

(Pokračování.)

Říkává se, že při jídle, za stolem, roste
chut. Pravdivost tohoto posudku osvědčilase i
na Tekařovi, jenž na jevišti v divadle poznenábla
tak zdomácněl. že se dostavil u něho i appetit
nejen na časté braní jako loutka, ale i na mlu
vení jako politik, Beze žertu chtěl s divadla
k nám dolů »páchati politickou řeče. Musil ale
dříve »pánůme udati její obsah a juž řečnil za
jejich přítomnosti nám jen z vyššího gymnasia
o tomto thematé: Vápenná pe: z Bílých Lomů
sv maléma a řízení politické v Rakousku »ve
velkém«.

Bylo to zrovna, jako v těch mých večerních
zkázkéch, páté přes deváté, bez hlavy a paty —
plavání — jen pouze pro zasmání, bezpolitického
nátěru.

A co se nestalo? Mezi námi musel přece
jen býti nějaký čpicl; byla tajně podána zpráva
o tom soudům.

V neděli ráno zastavil školník Finger sextána
Svatoše v gymnasium u zvonku a požádal jej,
aby řekl Adámkovi z guinty, že má i hned při
jíti do řiditeloy; pan řiditel že je prý moc
»rozčertěnej«, doložil gymn. cerberus. Adámek
právě s Týcou hovořil, když mu to oznámeno
bylo; za hodnou chvíli přišel celý rozrušený
zpět, drže v třesoucí se ruce nějaký spis a druhý

ávaje Tekařovi — to je pro tebe — ale já
jsem nevinen. A náš ubohý politik a řečník četl
— rozbaliv papír — při tom téměř koktaje,
následující dřední výměr:

Obsílka. Čís. 5.860.
Ouintán František Tekař, bytem v Borro

meum zde, tímto se vybízí, dostaviti se do
zdejších soudních místností č. dveří ir dne
15. 1861 v 9 hodin ráno k výslechu pro domnělé
politické řeči své oproti c. k. vysoké vládě;
v pádu nedostavení se, bude za četnické assistence

klidném jejich uvážení lše s námi každ
: i i podp j

* +.

- 0elé čtvrtstoletí již sbíráme krejcárek ku
krejcárku, baléř k baléři a starostlivě oblížíme
se po hranicích svých vlastí, kde bychom
pro Čechy škola zařídili, kdo bychom Čechovi

mohli a s horlivostí nejpilnější přihlíšíme
tomu, aby i každý slouhs a nádenník konal

m českém pomezí svou vlasteneckou povinnost.edíme všude českému duchu zjednati půda,
pracujeme v tom směru co nejdbaleji, 6 nadšo
ním a vlastenecké naše žurnály téhož dne,
kdy na předních svých místech uveřejňají
nadšeností kypící provolání ke sbírkám, jichž
má býti použito k zvelebení českého ducha
a k jeho rozvoji, zcela klidně otiskují také
reklamy pro zcela zbytečné, o Čas, o peníze
a0 sinšný vkus české obecenstvo připravující
německé komediantské divadlo v Praze.

Uvádíme tu na denní pořádek, že české
pražské časopisy nemají za svou nejpřednější
povinnost nejrozhodněji ohraditi 8e roti
tomu, co 8e již v pražském „Theatre Variete“
českému obecenstvu podává. Loyálně dozná
váme, že v ohledu tom jediný „Čas“ někdy se
ozve, ale hlas jeho v reklamních bymnách
ostatních pražských časopisů zaniká. Je to
jedním z nejsmutnějších zjevů, že celá řada
všelijských pochybných komediantských exi
stenoí, které si z našeho národa a z našich
snah jinde jenom šašky tropí, nachází u nás
jeviště, jež české obecenstvo k nátlaku a od
poručení českého časopisectva udržnje, aby se
nám potom všelijací umělci — vysmáli.

V poslední době se více o tom v Praze
nepíše, že „Theatre Varieté“ činí dojem a
nege ráz divadla německého, jež české obe
censtvo pražským židovským hejskům a šmo
kům dobrovolně v Praze vydržuje. Je to zjev
nanejvýš smutný, jak pražská česká žurna
listika stává se v ohledu národním lhostejnou
a necitelnou.

Když letos Barnum se svým cirkem
Čechy opouštěl, tu slyšeti bylo všeobecné
mínění, že vlastně nic nového nám neukázal,
jenom miliony koran sebral. A proč? České
noviny nevyslaly se podívati své referenty
dříve na to, co chce nám ukazovati, ale lid
přímo nabádaly, aby americkou spekulaci mo
zolem svým obohacoval. Jak by se naše lite
rární poměry změnily, kdyby byl český lid
ty peníze, jež Barnamovi do kapsy za věkolik
daremných kejklů strčil, na užitečné knihy a
spisy věnoval!

A zajímavým zjevem jest to, že od ně
kolika posledních let ze strany pražského,
vlivuplného tisku nevěnuje se dosti pozornosti
českými zeměmi probíhajícím drábám, aby
všelijací národnost naši provokující a urážející
pánové byli ze správy jejich ihned odstraněni.

(>
sem přiveden; tento list budiž tu předložen.

V Hradci Králové, dne 13. června 1861.
L. s. N. N.

vyšetřující soudce,
Adámkův list byl stejného znění. Týcu byl

zdrcen. V kostele, jak pak nám později vypravo
val, tak se horlivé modlil, že přes celou mši sv.
klečel a ani při prvním ani při posledním evan
goliu nevstal. Doma pojed jen něco málo po
lévky a ždibec masa, což ip. vicerektorovi, který
jej znal jako řádného jedlíka, bylo tak nápadné, že
se ho otázal, proč dnes nejí; že prý má malé
svírání.

Po obědě, když jsme byli nahoře v mu
sea »mezi sebou« a o tom stále »drtilie« — tu
otevrou se dveře a vchází jimi Adámek se svou
obsílkou a za ním Kercl s velikými nůžkami od
ctib. sester -zapůjčenými a za hrobového ficha
dí: Týco, nikam zítra nepůjdeš; to jsme si jen
dovolili malý s Tebou žertík; podívejte se — a
tu rozstříhal osudný papír na samé malé kusy,
chtěje tak učiniti i Tekařově obsílce; ten ji ale
vydati nechtěl, nevěře této náhlé zméně, až
konečně přece uvěřil a list nůžkém na žertvu
vydal a nám hodně za to vycinkal.

Ovšem byl to drobet ukvapený žert. Jak
jsme si opatřili úřední pečeť, která byla pravá,
to mlčením pomíjím. — Já to neudělal.

Řehtání z č. 15 splynulo se smíchem vč. 16
v jeden společný »cbechtote, do něhož někdo
bodil poznámku, že vě není tak zlá, jak se na
první pohled býti zdá. Tato noční »příšerná«
historka neoctlá se sice v Kokrhalu, byla ale
známa všem Borromeistům. Tekař rozhněval se
na nás, tudíž zdálo se býti slušno i upravedlivo,
dáti mu nábradu za vyflekaci, kteráž ho moc
mrzela. — Představení si často stýskali, že obuv
u studentů nebývá v pořádku; velcí i malí málo
upotřebovali leštidla a nejméně snad mezi nimi
Tekař; na to on nedržel. — Tu v Kokrbalu
článeček. »Jeví se potřeba zříditi v Borromeu
novou prefekturu — dozor řádný na cídění bot
— a pro tuto hodnost jako zrovna že jest stvo

Toho druhdy nebylo, aby tolik růžných ja
zykových nepřistojsostí na dráhách bylo
ze strany českého pražského tisku pomi
nato mičením. Zaznamemáváme to prolo,
poněvadž v ohledu vlasteneckém začíná 06

vMtry áe českých listech objevovatipovážlivá dekadence, proti níž se musí
lid, který své národní a vlastenecképovinnosti
dbale plní, nejrozhodněji ohraditi.

Dovfáme, že uvedení těchto několika
pravd postačí, aby se pražský český tisk
v ohledu národním postavil zase na ono d
strážné stanovisko, na němž všdy pilně do
nedávných let stával.

Drobná obrana.

Mada Jidášova. Zaznamenévámepro
říštího kulturního historika cenný příspěvek
u spravedlivému vylíčení pustých Štvanic

proti počátečné činnosti vlasteneckého biskupu
Edvarda Brynycha. Pražský Čas v č. 260.
uveřejňuje na předním listě dopis kutnohor
ského ovangelíka Jar. Řepy proti dru. Pacá
kovia jeho „PodvysockýmListům.“Koneczní
doslovně: „Jestnačase něcop.dra. Pacákovíi
naším evangelíkům zvláště připomenoati. Při
samém vzniku mladočeské strany byli evan
gelíci hned Ččinně| mezi prvními účastní.
Hlavně však se to ukázalo před 10 lety tam,
kde bylo potřebí přesvědčení dokázat skutkem,
penězi. Dílo evangelíků — 6 té přehořká ironie
osada — jsou i dnes tak smutně proslulé
„Podvysocké Listy“. To p dr. Pacák dobře
ví, našim evangelíkům to tuto zjevaě připo
míváme. Když se zakládalo tiskové družstvo,
nebylo možná sehnati dost lidí; teprv když
evangelíci podnik svými penězi založili (po
díly, půjčkami několika set), mohly „Podvysocké
Listy“ vycházeti. Z katolíků (dr. Pacák byl
v tiskovém dražstvu jediný z uich) nedal
nikdo ani vindry. To byli titíž evangelíci
Dbelvíti“, kteří za vladařství dra. Pacáza
právě odevšad byli vyhazování, proti nimž
dra. Pacáka důvěrní přátelé (klerikální) tak

řený pan Tekař z V. třídy, miláček všech náš«.
Tento náš návrh a žert pánům se tak zalí

bil, že Týca stal se prefektem, dohlížitelem, čili
jak teď se v Hradci říká epozorovákem«, ovšem
jen »ševcovským=, jak ti malí z I třídy k comu
dodali. On se sice zuby nehty proti tomu bránil,
konečně ale poslechl; prvý jeho úřednický čin
byla chůze do malého pokojika č. 12 — kde se
obuv »pucovala«. — Od té doby leskly se boty
jeho jako zrcadlo. V napomínání blavně oněch
»Krňste (z L. třídy) byl velmi bedlivý a jestliže
občas ustal v horlivostí své, tož ta »Krňalne
zase navzájem nepomíuala jej, volajíce za ním:
»Pane Tekař, jsou tak dobrej a přec nás nepo
menou, abychom byli hodnějšími«.

Však nejen on, nýbrž i jiní, octli se často
v našem žurnalu; časopis byl konečně od samých
představených potlačen a zakázán, když se v něm
vyskytl ostrý článekoproti stanovám domácího fádu
nemocenského a když redaktor zpěčoval se udati
jméno jeho autora. ,

Vedle Kokrhala vycházel v Borromeu ještě
druhý list, slušnější a vážnější — ale kratičký
jen čas — redakcí Hrdličkovou — a slul »Slo
vane, — Po zákazu vyšlo ještě jedno číslo Ko
krhala, ale tajné, a černým rámečkem a *ná
věštím jeho náhlého skonu. Když se takto věci
měly, že našemu milovanému Kokrhalu hrob
záhy byl vykopán, poplakavše si na rovu jeho,
vrhli jsme se vší úsilovností mladého svého nad
šení na pole jinší činnosti; bráli jsme Často divadlo,
vypravovali mladým stadujícím ve večerních ho
dinách všelijaké historické povídt;, nejmě z 79b,
kdy v Čechách panovali král »Dobře« « král
»Kaše«, při čemž to šlo často páté přes de záté,
ba provozovali jsme také politiku. Na prknech pro
slavili se: Adámek, Hrdlička, Bucek, Svatoš,
Vitvar a jiní; pisatel této stati »vystoupile jen
jednou, více ale ne, ježto jemu samému se zdálo,
že se v zákulisí motá a točí jako prkenný Mojžíš;
na místě sebe chtěl tem dostati našeho Tekaře,
který však houževnatě tomu odpíral, -4 že
jskmile by otevřel bubu, celé Borromeum ac
bude řehtat. (Dokončení.)



surově brojili, jimž tytéž „Podv. Listy“ od
měňovaly se nadávkami a Išemi, titíž »van

gdlicí to byli — pro něž v dobáchnejhoršíchdr. Pacák ani prstem nebnul. Zapomněl na to
. dr. Pacák? Evaogelíci na to nezapomněli.

Dnes ee evangelíci stydí, že takový plátek
uvedli v fivot“.

Dopis tento potvrzuje naše stálé tvrzení,
še jenom zášťjinověrců vidí v biskupu králové
hradeckém a v katolické církvi nebezpečný
ten klerikalismas s naše tvrzení došlo veřej
ného potvrzení. Nebudou se jednou katolíci
kutnohorští za to styděti, že ve slabé chvíli
za mzdu Jidášova potírali své nejlepší syny 8
hanobili vlastní srou víru? A jaké zajímavé
odhalení bychom našli v knihách jiných ne
přátelských listů, které katolický lid i kněžetvo
paušalně hanobí, za to však židy a protestanty
velebí! Za kolik stovek as koupili si židovští
a erangeličtí chytrácí naše pokrokové a omráv
ňající redaktory, jsko to učinili evangelíci
kotnohorští?!

Díněkdo:Oemuštehdyjsouobrasy?| Od
povím, še prolo, Gbyna michje oprostvív ©fak ospomínalina Boha 4na svaté, knáboženství
popuseni, hotovi a sapálení byli, a tak Bohu a
svatým horlivějí sloužili.

Hus: Výklad víry.

Politický přehled,
Polilické družstvo tiskové pod

ochranou sv. Jana Nepom. v Hradci Králové
odporačaje katolickým voličům účast při na
stávajících volbách do zemakého sněmu. Všude
tam, kde vystoupí ve volebním okrese buď
samostatný katolický kandidát neb aspoň kan
didát nábožensky smýšlející, budič účinně pod
porován. Za to však budiž mařena volba kan
didátů protinábožensky smýšlejících.

Dr. Jan Soukup, Dr. Frant. Reyl,
předseda. jednatel.

Koho budeme veliti? V dobépatrné
rozbáranosti, která se nedá sklížiti .ani ujedneným
smířením staročeské strany s mladou, chystají se
ku volebnímu boji s nadějí ve vítězství politické
strany, které zřejmě napsaly si na svou korouhev
boj proti katolickému náboženství. Strany tyto
nepřátelské jsou: socialně demokratická Čili ži
dovsko dělnická, která jest úplně ve vleku židov=
ských šmoků, dále strana národně socialistická
čili strana Klofáčova, z nejhorších zločinů veřejně
nařknutá a dosud neočistěná; strana helvetsko
realistická čili »lidová«, která se proslavila
šťastným zehráněním Hilenera ve svém zakladateli
Massarykovi; posléze strana radikalní čili pokro
ková, která skládá se z nezralých a duševně ne
vyspělých křiklounů. Všecky tyto 4 vyjmenované
strany netají se svým vztekem proti katolickému
náboženství, proto bylo by to katolického muže
nedůstojno, aby volil zepřisáhlé odpůrce své víry;
Všude, kde bndou socialistické plátky aneb různé
Osvěty kandidáty odporučovati, tam všude zna
mená to pro katolické voliče: Takového člověka
nevolte!

O kompromisu mezi konservativním a ústa
vověrným velkostatkem pronesl se hrabě Ervín
Nostic na schůzi katolicko-politické jednoty pro
království české v Červené Řečici22. t. m. způ
sobem ne právě lichotivým. Pravil, že konserva
tivní velkostetek ze spravedlnosti, aby i menšina
na sněmu zastoupení došla, ovolil ku kompromisu.
O detaillecb všsk prý je choulostivo hovořiti, Pa
trno, že Česká konservativm šlechta vzhledem ku
kompromisu rozdělila se ve dva tábory. A odtud
také vysvětleno,že přísně.katoličtí.šlechřicí.
(Schwarzenberk, Schěoborn atd.) rozhodli se ne
přijati žádných mandátů. —

Na Jilemnicku, Vysocku, Roketnicku a Vrch
labsku na všestrannou žédost křesť.sociálů okresu
volebního kandidovsti bude do sněmu vp. Josef
Filler, kaplan v Semilech.

Němci jásejí, že se zdařilo dohodnutí mezi
velkostatkem konservativním a ústavověrným; při
příštích volbách postaví ústavověrní 21 kandidátů,
Ve Vídni prý pokládají nyní toto dohodautí za
stížení politické situace. Německá strana lidová
posledním provoláním svým shodla se téměř
úplně se zásademi všeněmeckými.

V Haliči skončili se volby do zem. sněmu;
strana konservativní, křesťansko-lidová a demo
kraticko-lidové posíleny jsou na úkor lidovců,
stran skoncentrovaných a Rusínů.

V krajinském sněmu bude míti nyní strana
katolicko-národní 16 poslanců, liberální slovinská
9 a něm. liberální 11.

Celý národ francouzský jásel, když car
s rodinou svou meškal v Compiegne a v Remeši,

"r jehož okolí prováděny byly velké manévry.
Přátelství a spojenectví Ruska s Frencií utuženo
ardečnými slovy carovými 1 presidentovými.

Přesident Mac Kinley pochován jest již
v Cantonu, rodném svém městě ve státu Ohio,

Boerové v pceledních dnech porazili na dvou
místech Angličeny úplně. Dle »Daily Expressu«

wstel všechen bolandský živel v Kapské osadě.
ojeoské úřady na rychlo znova povolávají vo

jáky, kteří se již navrátili z Jifol Afriky. Boerové
vnikají též do Natalu, nejbohatší to anglické
osady v Jižní Africe,

U Rin Hacha došlo prý k bitvě, ve které
kolumbijské vládní vojsko porazilo kolumbijské
povstalce a vládní vojsko venezuelské,PAK
Z činnosti katol. spolků.

Katolická Jednota v Kostelci m.©.
pořádá svou měsíční spolkovou schůsi dne 28.sáří
t. r. o půl 8. hod. vočer na Rebštejně. Přednášeti
bude sl. Augusta Hozeypalováo thematě „Cíl výchovy
denské mládeše“. Na to dp. předsedaobjesní nově
založený a echrálený odbor podpůrnýpři jednotě. O
zábavu postaráno.

Živnostenská katel. jedmota v Ji
lemniel pořádá v neděli, dne 20. září 1901 na je
višti al. ochotnického spolka „Kolar“ divadelní před

stavení: Pro kříš Kristův.Děje jená činohra ve třechjednáních s proměnou. Napsal Jos. Flekáček.
Z Červ. Peček. Spolekkatolickýchučitelů

pro Čechy pořádá přednášky a křesťansko-katolický
vzdělávací, podporující apolek „Svornost“ ae sídlem
v Červených Pečkách měsiční schůzi dne 28. a 29. září
t. r. vědy o 4. hodině odpoledne ve spolkových míst
nostech v hostinci pana JosefaKuchafe.

Zprávy místní a z kraje.
Pánům předplatitelům *!

Stojíme již předposledním žčtvrtletím
a přec na doplatky některých pánů odbě
ratelů marně čekáme. Prosíme tudíž za
brzké vyrovnání, abychom i my svým po
vinnostem mohli řádně dostáti.

Nález. V neděli dne 22. září nalezeny byly
vHradci Králové před Adalbertinem dámské hodinky.
Majetník nechť so přihlásí a administrace „Obnovy“.

Na měšťanské dívčí škole v Hradel
Králevé zapsáno bylo do I. třídy 87 žákyň, do
druhé 103 a do třetí 63, úhrnem 253 žákyň,

K sensační sebevraždě. Kdekterýlist
hásí kamením za nešťastně zašlým Drem. Faltnerem.
Nemůžeme ani my omlouvati zjištěnou vinu. Ale di
víme se jenom, že se odpuzuje pouro dopadený pro
vinilec a Ze se neodeuzuje celá doba, která podobné
sjevy svým hmotařským a nevěreckým životním ná
sorem přímo vychovává, chytré vinníky blahovolně
okořuje a jenom dopadené kamenuje. Případ poslední
není u nás v městě a vůbec v naší společnosti oje
dinělým, proto myslíme, še by bylo moudřejší poohléd
nouti se po šíjících, nešli pozdě odanszovatí zesnulé.
Jest čím dále patrno, že sni vadělání rozumu ani ra
dikalní fráse nemobou zechrániti člověka před mravní
skáron, Ponce povaha, náboženskou bázní ušlechtěná
ae zásadami evangelia Kristova odnševněné, projde
ohněm pokušení a hlada po zlatě neporadena, Svobo
doryslné a zvláště radikalní fráze jenom slouží chatr
ným povahám za zástěru, aby před světem svou kor
rapci ukryly. Čím kdo více bouří a křičí, tím bedli
věji se mu má hleděti na prety a revidovati v jeho
knihách. V Hradci v posledních letech máme mnobo
případů, de po protiklerikalních štváčích zůstaly různé
nesrovnalosti v účtech a v knibéch. Neodenzujmo
pouze jednotlivců, ale bleďmese očistiti od životního
systému, který neuprosně i silné charaktery strhuje
v jícen sločinu a hanby.

Osobní. Pan JUDr. Jaroslav Kavalír, adyo
kát a obhájce ve věcech trestních v Hradci Kralový,
ustanoven jest dekretem výboru advokátní komory
královatví Českého ze dne 21. září 1901 č. 8804
eubstitutem pana JUDra. Karla Fultnera, advokáta
v Hradci Králové, jenš se zastřelil 19. září 1901. —
Pan. M. U. De. Karel Komárek, rodák | krá
lovéhradecký, operatér na klinice pro choroby ženské
prof. Dra. Pavlíka, em oper. elév kliniky chírarg.

roť, Dr. Maydla, elóv kliniky porodnické prof. Dra.
avlíka při čes. cís. král. universitě v Eraze, byl

jmenován sekundárním lékařem okres. nemocnice na
rálovských Vinohradech.

Vzdal se obchodu. Od pana J. Jeřábka,
dlouboletého královéhradeckého obchodníka v dám
ských látkách, převzali obchod pp. Paldae Pour.
Jest to jediná křesťanská firma v tomto oboru a do
poručnjeme závod ten přísni našeho obecenstva, by
podporovalo snaživé našince katolíky.

Veřejná čítárna a knihovna prů
msyslového musea zdejšího bude opětnějako
jiná léta od 1. října t. r. otevřena k bezplatné náv
Btěvě a používání, Kuoihovna průmyslového masce
zdejšího jest jedna z největších knihoven průmyslových
pa českém venkově. Odporučujeme co nejvřeleji bo
baté sbírky předlob, sejména s oboru dekorativního
malířství, uměleckého trahlářetví, sámočnictví a jiných
řemesel, nejen v prvé řadě našim živnostníkům, ale
1veškeré inteligenci, učitelům a všem, kdož au o
umění a umělecké výrobky sajímají. Při tom poznas
menáváme, že činnost musen novstebuje se pouze D2
Hradec a okolí, ale i na celou severovýuhodní část
království Českého a tadíf možno | vzdálenějším in
teresentům vypůjčovati sobě předlohy neb spisy od
borné. Velký výběr odborných Časopinů a uměleckých

měslčníků počtem přes 40, které jsou stále vyloleny,
omožňají učiniti sl představu o velkém pokroku, jh
kého moderul omění ruku v ruce s aměleckým prů
myslem ve všech zemích poslední dobou doráblo. Vy
lošeny jsou časopisy a měsíčníky čenké, francouzské,
aoglické 1 německé a vice venměs prvého řádu. Yy
půjčovati předloby neb kniby může el každý, kdo se
fádně legitimoje, i domů, nač zejména neše živaost
níky a přátele umění opozorňojeme. Čítárna velézé
se v bodově cís. kr. odborné školy pro umělecké zá
mečnlctví v přísemí v levo a jest otevřena každý
úterek a pátek od Óti do 8 bodin večer. Seznam
předlobových děl a odboroých spistr (ne 600 čísel),
které běbem r. 1900 a 1901 do kaibovny přibyly,
vydá na požádání knihovník.

Mešílela. O pí. Tůmové, kteráž následkem
duševní choroby nalézá se dosud v pozorování v ne
mocnici, napsala „Osvěta“ že rozdala takřka celé
své jmění kleru a klášteru. Pokud jent nár známo,
prodala pí. Tómová společně se svou dávno již se
snulou sestrou svůj dům kongregaci školských soster
s tím závazkem, že čistý výnos bude obrácen na vý
chovu osiřelých dítek hradeckých. Sama pak pone
chala sí pí. Tůmová svobodný byt v domě a roční
rentu 900 K. Že by něco též klera věnovala, nění
nikomu známo, leč jenom pravdomlavnéma dopisovu
teli „Osvěty.“ Jest štěstí pro choromyslnou ženu, že
ové jmění za zdravých smyslů určila lidamilnému
podniku, neboťby eebyl její majetek poslední dobonstal
jistě kořlatí různýchdobrodrubů,zvláště kdyžnepříčetnost
její nemohla hnedle odborným znalcem zjištěna býti.

Sehůze lesmíků. | Následkemvelezajímavé
a neméně pončné vycházky, pořádané dne 14. t. m.
do lesů panství Cblameckého (revír Nepoliský), ku
kteréž na pozvání al. losotho řiditelství sešlo ve ani
50 lesníků z širšího okoli, odbývána dne 22. t. m.
v Hradci Králové v Grandhotelu schůze lesníků, jejíž
účelem bylo pojednání a pozorování při vycházce do
revíru Nepoliského a objasnění zařinovací methody.
Do schůze dostavil ae též náměstek porkmisirův pan
V. Welnbengst, ústřední řiditel panství Chlameckého
p. Jaroschka, c. k. vyšetřající soudce p. A. Dardík,
p. Josef Macák a H. Richter. Z lesníků psk zvláště
poctili sebůzí pt. p. lesmistři: B. Heupka z Cbvojna,
Y. Jobo z Přímu, Fr. Hocke z Cblomce nad C., A.
Hamann z Týniště; nadlesní: R. Rakušan z Jabkonic,
Frant. Šilbavíčok = Dymokar, J. Strachota z Nového
Hradce Králové; levní luženýři A. Laufko z Chvojna
a Ar. Trdlice z Přímo, lesní úšetní K. Honke, lesní
kontrolor F. Boháček, oba z Chlumce, lesní V. Ko
courek a Fr. Kotrba z Přímo, Jar. Růžičkaz Jab
konic; příručí lesních úřadů: V. Kratoohríl, L, No
vák, K. Kalát a jíní. Přítomné uvítal pan nadlesní
Strachota, k jehož návrbo zvolen předsedou pan
lesmistr Heupla, jenž pak požádel pana nadlesního
Stracbotu, aby přednesl referát o vycházce. TÝŽ
v obsáhlé zprávě pojednal o zařizovací soustavě vel
kostatku Chlomeckého, t. j. o přeměnách lesa nit
kého (pařezín) v les vysokokmenný, vylíčiv postop
prací a znásoroiv graficky klesání a stoopání výtěžků
po čas převodu, Velice pochvalně zmínil se pan Té
ferent o stavu cest, lesních Skolek a kuitar vůbec;
ka konci referáta poděkoval panu lesmistru Hockemu
za uspořádání vycházky, přeje mnoba zdara k zapo
čatá nesnadné práci. Na to zahájen rozhovor, jehož
se sůjastoili pt. p. lesmistr Jobn, nadlesní Šilhavíček,
lesní Růžička a leemistr Hocke, jenž zodpovídal do=
tezy a podal vysvětlení v příčině nového způsobu ho
spodaření. Po ukončení debaty poděkoval p. předsoda
za účastenství a zájem při rozhovoru, a vyslovil přání,
uby podobné poučné schůze se častěji pořádaly.
Účastníci setrvali pak několik hodin v přátelské
zábavě.

Pytel se roatrhl + kandidátyposlaneotví
srovna tak, jsko by se jednalo 0 místo nějakého do
movníka. O důvěru voličstva blásí ee lidí beze všeho
vzdělání, beze všeho rozhledu. Pro hradeckou skupina
hlásí sa mimo vážného kandidáta p. Dra. Ulricha ještě
8 kandidáti strany radikální, demokraticko a národně
socislní. Strany tyto nemohou sice ve prospěch osobní
spůsobilosti těchto svých kandidátů pověděti zbola
nic, proto aspoň vykládají nespůsobilost soků svého
vlastního kandidáta. Zejímavě odsuzuje v „Osvětě“
nějaký politik s Jaroměfe p. Dra. Ulricha. Vyčítá mu
obětavost pro Hradec, kamž prý vylákal dílny ná
dražní, kamž povolal všeckyučitele ke cvičení vojenskému
ansiluje opřeložení armádního sbora atd. Krátce, má
se Jaroměři a Josefovu nahnati strachu před pracovní
činností Dra. Ulricha, jenž zájmy sobě avěřené dovede
též aplatňovati. Činnost hradeckého starosty mohla by
snad poškozovati Jaroměř s Josefov, ale jak to do
padne ©hradeckým městským fysikem, p. Drem. Klum

m rovněš kandidátem poslanectví? Jaroměřský po
itik nemůďe mu sice dosud nic vyčísti, že by byl

něším Hradci prospěl, ale tolik i nepolitický rozum
můše pochopiti, že přece hradecký městskýfysik ne
bude provošovati politika Hradci škodlivou. Hadiká
lům nestává při volebním zápasu mezi oběma hra
deckými kandidáty zejímavý tanec meni vejcemi.

Z Kuklem. Svěcení nové školní budovy:
V neděli dne 15. září posvěcena byle nová školní bu
dova pro obecné školy městyse Kaklen. Průvod, sestá
vající ze žactva, spolků, místních duchovních, zástapců
obce a obecenstva, vyšel o 2. hodině z chráma Páně
k nové školní budově, kdež shromážděnobylo četné
obecenstvo, hosté a zástupcové úřadů, mezi jinými
p. místodržitel. rada Steinfeld. Na počátku zapěly spě
vácké spolky Kaklenské „Vlastimil“ « „Libuše“ krásný
sbor, načeš vibp. Frant. Kraas promlavil o důležitosti
školy jakožto Ústavu pro vychování a vzdělání ulá
deže. Po přednesu nového eboru přikročeno k posvě
cení vnitřních místností školy, jež vykonal dp. farář
Jan Kaska, načež p. starosta Všstečka poděkoval za



účastenství a odovsdal klíče od školy pana řídícímu
Prokopovi, jenž poděkoval všem, kteří ví sískali vá
slaby o sbudování školy. K vysvání jehoprovolána
sláva Jeho Veličenstva, spévem pak slavnost ukon
čena. — Krásné jest tato nová škole, úpravně a vhodně
mařísena, takle sajisté bude jednou s nejlepších na
okrese. A chválu vedáti jest zajísté všem, Kteříse po
starali o to, aby lak vhodná budovepro vychování
mládeže sbudována byla; zvláště pak mimo nynějšího

, atarosty znslnbuje chvály bývalý p. starosta Frant.
melsř a p. řiditel Rak. Nechceme zde dotýkati we

žíčin, proč škola sbudována byla téměř ne dolním
konci obce; jest to zajisté ponejvíce vinon občanů
v horní části obce, še nepoužili času, dokud měli
v zastupitelstvu většiny a nepostarali se 0 sbudování
školní budovy nanejvýš potřebné. Nelze se diviti, šo
zastupitelstvo, v němě převládá dolní čásť obce, vo
lilo spíše místo pro sebe příhodnější, ač zajisté měli
náležitý zřetel míti k celé obci a nesepomínati —
jak v mnohých případechne děje — prospěchu horní
části Kuklen. Bylo to příčinou mnohých rosepří v
obci; nyní jiš škola postavena a jest třeba smířiti se
s tím, co směniti nelse. Ned o jiném třobe se zmíniti.
Nová tato školní budova jest okrášlens maobými
ozdobami (snad až příliš), mezi nimiž nacházejí se
se dvě postavy, které, jsou-li ozdobou a přiměřenými
okrasami školy, jakožto ústavu pro vycho vánías
vzdělání mládeže, ponechávámeúsudku každého
jednotlivce. Ostatně, že tyto dvě postavy nejsou vhodně
voleny, zřejmo jiš z toho, že kašdý musí se teprve
tázsti, aby zvěděl, te postavy ty mají představo
vrati žáka a žákyní; spíše dle provedení soudil by
každý na vše jiné. ČÍ vínou postavy tyto snešvařají
školní budovu, nevíme, ale ku prospěchu školy zajisté

by bylo, kdyby jinými po nahrazeny bylyavléště, nvážíme-li, jek Bkolní úřady bedlivě o to se
starají, aby při vychování mládeže ni v nejmenším

nebylo dítkám pohoršení dáno. Že úsudek tento práv
ným jest, zřejmo, še potvrzen byl mnohými vášenými
osobami slavnosti so súčastnivšími. Zmiňujeme se ©
věci této též proto, aby bylo vysvětleno, proč vidp.
vikářodepřel vysvěcení školy s proč nejd. bisk. konsistoř
avolila pouze k vysvěcení vnitřních míetnoatí. pis
pak „Osvěta“ použil překroucené-zprávy k tomu, aby
útočiti mohl proti ndp. biskupovi ve svém článku:
„Nejčeštějšíbiskap“. To jsou ty „pohanské figu
ry“ a ne Amos Komenský, jak as tendenčně nesprávně

plše „Osvěta“, neboť dopisovatel její vě $1 dobře, co
těmi pohanskými figurami míněno bylo. Úiúčel avětí

rostředky? Tolikna vysvětleno. Přejeme obci Ku
Ktenské, aby nové škola blahodárně prospívala; zvláště
pak přáli bychom si, aby urovnány byly ty neshody
a růsnice, aby obecní zastupitelstvo pracovalo ka pro

bu celé obce, neboť z rozbrojů neplyne obci pro
spěch, spíše těm, kteří rádi v kalné vodě loví.

- Úmrtí. Dne 24. září t. r. semřel v Čistění
p; Václav Skvrna ml., delegát zeměděl. rady prokrál.

Česká, předsoda družstva rol. skladiště pro okres královéhradecký a nechanický atd., po delší nemocí v 36.
roce věku svého.

Z Jemikovie. Dne 6. října b. r. bude náš
nově vystavený kostel Jeho Blsk. Milostí, naším nej
důstojnějším arcipastýřem Eduardem Janem Nepom.,
biskupem královéhradeckým, slavnostně posvěten A
svému účeli odevzdán. Příchod Jeho Blakopské Milo
sti do Jenikovic jest určen na 10toa bodinu.

Ženský odbor Sokola vJaroměřipořádá
k uctění památky Jalia Zejera divadelní představení
ve dnech 28. a 39. září 1901 v sále Grandhotelu v Ja
roměři „Libušín hněv“. Bohatýrská hra ve Ajednáních,
mapesl J. Zeyer. Redisér p. K.Štěrba.

Z Nov. Bydšova. Památnýmzůstaneměstu
Bydžova den 23. t. r., kdy nejdp. biskup Edvard Jan

savítal do středu„Jeho ku posvěcení nového chrámuma hřbitově. Veškeré obyvatelstvo přijalosrdečně vla
steneckého biskupa, který opět zvláště v dobách po
aledních ukázal, jak Ine k národa, z něbož Bůh jej

volal na stolec apoštolský a jak liché byly pomluvy,
teré trnitým učinily mu počátek jeho apoštolování

na východě Čech. — Město ozdobeno bylo prapory a
sástopy lidu všude se tísnicí jasně mlavily k hřicbé
sejícímu velepastýři: „Buď nám vítáni“ — Na cestě
= Chlumce, kamš jeli naproti p. o. k. okresní hejtman
Volkar s p. c. k. okr. šk. inspektorem Coufalem a s
výbory kostelní jednoty pp. J. Jedličkou a J. Bro
movakým, vítán byl ndp. biskup v Zádrašanech, Zá
chrašťanech, Vysočanech a Zubědově. Provázen zá
stupy lidu přiblíšil se k Chudonicům, kde u slavnostní
brány přivítali jej staroste města Bydžova p. J. Seidl
s náměstkem p. B. Špatným, s městskými radními p.
Rómrem a p. Hykšem a « pokladníkem kostelní jed

noty p. Kohoutem.Špalírem studujících, provásenýchal. sborem professorským -s školní mládeže, provázené
sl. sbory učitelskými — jel J, B. M. k děkanství, kde
očekávalo jej úřednictvo, spolky a duchovenstvo.
Vidp. děkan Šrámek přivítal ndp. biskupa srdečnon
promlavou, po níš dojemnými slovy dětské lásky ví
tala velepastýře Mařenké Myšková. — Po kratičkém
oddechu nastoupena cesta k novému chrámu. Kd
imposantsí průvod dospěl na místo, zahájeny byly
obřady byronem sv. Václava, jejš zapěl přesně pěvecký
sbor řízený p. učitelem Číškem. Po té promluvil ve
lezesloužilý jednatel kostelní jednoty p. MUDr. Haněl
vřele procítěnou řeč, v níš vzpomenul všech, kdož sú
častnili se zbudování chrámu Páně: ku konci přál
e patrným pohnatím, aby chrám tenbyl k útěše trpí
cích a kucti Boha věčného! — Vrcholem slavnostní
chvíle byla řeč J. B. M, Počínaje citátem orangelia:
„Stála pak podle kříže Matka Ježíšova“ — vyvotoval
spůsobem úchvatným pravdu povznášející, že jako ne
daleko toho místa, kde zroláno „Dokonáno jestli“ —
zavaněloradostné: „Hle,vstalťjest l“ —také i ne břbi
tovech po slzách žalu a rozlondení zajásají jednou slova
života. — Vírá v nesmrtelnouť duše, víra ve vskří
šení, podepřena faktem vzkříšení Kristova, jest žnlovou
ekalon, na níš vyrůstá mravný život,blahobyt, láska
mezi lidmi a mír. — Po této části v řeči avé dospěl
udp. biskup ku závěru, jenž vzbudil blaboký dojem

v srdcích všech. Zapohantí všeobecnéhopravil: „sestnárod jeden malý, který od věků stojí podle kříže,

jen údělemod dávsa utrpení,olsy,bosprávíaústrk!
i. národko jat“ třeba jest, aby byl mravně

viným v a Šalovéskále víryotcůsvých,ov. ava, van. m učením s
sdrojem ideálů, základem aravnosti a síly! I doufám

povně, je Jako ma jiš voláno bylo „Dokonánojest!“— kepřij chvíle, kdy zavzn nad ním „Hlo vstalí

Únábokydej v rdcdh pouinohdk počlo svěneníu ojem v ardcíc u o svéce
chrámu. — Kdyš otevřely se dveře svatyně a srakům
ujevil as nádherně vyzdobený vnitřek chrámu, znáti
bylo na všech tvářích mohutné vzrušení. V pravdě,
Bydšov vystavěl sí ve chrámu hřbitovním pomník,
jenž hlásati bude věkům příštím náboženský cit před
ních mažů jeho, atojících v čele města s v čele jed
noty kostelní, jakož i dovednost a vyspělost jeho ře
meslnictva, jemuš s mejvětší části svěřena byle vý

sdoba a vnitřní úprava chrámu. Po svěcení cbrámusloužil mši sv. vldp.
sbor, řízený p. učitelem Číškom, vyznamenal se krásně
přednesenými sbory. — Odpoledne zakončena slavnost
slavným požehnáním za velíké účasti obecenstva. —
O 3. hod, odejel ndp. biskup = Bydžova na nádraží
do Chlumce, provázen p. c. k. okresním hejtmanem
Volkarem, p. c. k. okr. školním inspektorem Coufalem,
vldp. děkanem Šrámkem, předsedou kostelní jednoty

. 0. Jedličkou a jednatelem kostelní jednoty p. MUDr.
anělem. — Jako krásný sen minule elavuost, v níš

Bydžov jasně ukázal, že dosti mé ardcí vlasteneckých,
ideálních a šlechotných, v nichš víra av. Václava
stkvostem drahocenným. Sv. Václave, nedej zsbynouti
nám ni budoucím!

Z Králové Městecka. V krajinašemozý
vají se vážné hlasy proti mladočeskémukandidáta p. Dru.
Fiedlerovl, professoru české techniky v Praze, jenš dne
22. září v Král. Městci se voličatvu předetavil. Protikan
didátem jest p. Al. Václavík, mlynářa statkář v Žebuní,
proslnlý dlouholetý zdejší okr. starosta, vlastenec, muš
vzdělaný, skušený a nezištný, kterému nikdy nešlo o
eláva osobní, o čest postavení vo společnosti, ale 0 dobro
veškerého občanstva, svláště rolníků a třídy pracující
a kterýž nejlépe vl, co každého v našem kraji tísní
s kde třeba nejvíce pomoci. Takových mufů dnes na
poslaneckém místě potřebujeme. Odmítněme od sebe
jakýkoli „bandi“ volební, nedejme si diktovati od
několika „známých“ pánů, koho máme voliti, volme
samostatně, jsk sami za nejlepší uznáme, volme dle
svého srdce a dle svého přesvědčení! ©Dbejme, aby
chom avé idealy, pro něž žijeme, pří volbě nepoško
dili, volme muže ducha m vědomí svého.

Z Dolní Dobrouče. Dne 30. t. m.opnatil
nás dp. Františvk Šeda, ubíraje ee na nové působiště
sré do Hořio. Jmenovaný pán byl po čas působení
svého u nás mlstopředsedou katolické jednoty sdejší,
Již se v prázdné chvíli celý věnoval, nešetře ani po
uč«, nebot předplácel pro ni katolické časopisy a bro
šury. Poněvadž jeme se s ním nemohli pro krátkost
času osobně rosloučiti, vzdáráme mu aspoň timto
srdečné díky sa všecku lásku, kterou k nám choval.
Eóéš Bůh i na novém působišti práci jeho fchnál
Zároveň prosíme, by nás zachoval v blabé paměti,
jakož | my budeme naň ve orých modlitbách pama
tovati. Výbor katolické jednoty.

Z Parduble. „Slavnostklerikálů v Parda
bicích" — tek začíná lokálka Noodvialých Listě avůj
referát o ajesdu katolických jednot a o svěcení prá
pora sdralených jednot v Pardobicích. Opravdový 6
věrný popis slavnosti vylíčen v posledním číslo0b
novy. Při této přílešitosti postačí podotknonti pánu
redaktora Juklíčkori, fe celé: slavnosti přítomol byli
1 „nestudení;" sám dobře ví, a jistě také slyšel ten
úsudek, že den 16. sáří byl manifestací katolického
občanstva pardubického. Jest s podivem, s jskou tri
volí a výsměchem dovoleje si pan redaktor Jaklíček
psáti o katolické slavnosti. Ptejme se, koma to píše,
komu ty avó Neodrislé předkládá? 17 tislcům oby
vatelstra katolického, mezi nimižasi 200 protestantů.
— A tito katolíci — k vůli tomu, že pan redaktor
tiskne své noviny v helvetské tiskárně, dávají vi tu
piti svoji víro a své nábožonatví. Kdybychom se páno
redektore vrátili asi o 9 měníce spět — a připome
poli Vám den ©. července, kdy řečníl helveta Dr.
Klouda a kterak v pastorské své řeči vybízel „kato
lické“ obyvatelstvo města k heslu Los von Rom —
a jak těm 17 tisícům katoliků tupil jejich víru —
spůsobem nejen netaktním a nodoktorským, ale 1 ne
důstojným Intelligentního člověka, a jak naproti tomu
velebil církov protestantskou, to enad by Vám, jako
také „tak zvanému katolíka“ mohlo postačiti, byste
se, máte-li jen trochu citu spravedlnosti, na nějš tak
rád appellojete, z celé duše ové tarděl a saatyděl.
Při tom netřeba připomínati rozdíl znalosti bistorio
u pána Dr. Klondy a věrnost s nefalšovaností dějin
u ndp. biskapa. O té protestantské slavnosti a jejim
protestantském nádechu sa nezistence židá neodvážil
jste so s výsměchem psáti. Za to alo ulavnostkato
Ikd, s nichž žijete a tyjete, jest Vám kamenem úrazu
a poboršení. — A ubozí katolivi pardubětí — mlčí
a platí — aby pan redaktor ve „veselé svá náladě“
— jejich náboženství se vysmíval s sa pomocí jejich

poda) nejen hlásal, ale dle slov těch žil: Jez, plj aboduj. —

Slatinmé lázně v Bělehrudě čítají
na konci veseny (dnem 21. září) 1118 hostí konpelí
používajících.

Z Menilesí. V sobotu večer s a byla
sábadná vražda 1bleté dívky Anny Suchánková z Mo
silesí. Učila se šíti v blízké obci Lipí u Náchoda;

před večerem bi poslána domů « výsluškou koláčů,poněvadě v neděli ae na Lipí elavilo posvícení. Její
starší sestra, kdyš v neděli na Lipí po ní se oháněle
a dověděja se, že v sobotu večer domů byla vyslána,

S O o Vos Po ní cestouse poplávala—abyla po ní stopa ve ml
Peklo“ nasvaném, kdežodr

y jí byly vypleoeny: Ne to bledáno v loseas 30 kroků od lesní pěšinyvedoucí hustým bouštím

polbin ejdo strmého kopce

7 jes skrovné sby Msmiselé dívky. Byla spálena!čco málo kostí, oo byasna talíř vsal, bylo rosme
pepatrného ohniště. Srdce pak úplnějčisté

a jako rukou umělou s těla vyříznaté leželo na blís
kém pařeze. Hůl buková, čeratvě u utá, skrvavoná
byla nalesena na místě, kde as nejprve ubohádívko
byla ní udeřena ; novolké kalnš krvo nalezena jehličím
do kopečků nahrabaným přikrytás cesta k spáleništi
označena kapkami přisch)é krve na listí opadaném.
V spáleništi nalezeno kování od peněženky s zámeček
od rměního košíčku. Skrovný rozměr spáleniště nedá
souditi na nic jiného, neš de mrtvola byla rozřezána

jak jest patrno s opálených větví stromků, tak že
vzchásí domnění, že snad svláště hořlavými látkami
musil býti diven. Nalezen také nedopalek svíčky. Kdorosluštísábadu? 2

Zabaveno!

Různé zprávy,

Kubelík u papeže. „Politik“ vypravuje
o audienci slavného umělce Kubelíka u sv. Otce.
Během audience sv. Otec udělil Kubelíkovi komthur
ský kříš řádu av. Řehoře slovy: „Boshodl jsem se
uděliti Vám toto vysoké vyznamenání a přejíVám,
abyste vytrval na dráze, kterou jste 8e al, ku ctí
ové vlasti a svého vznešeného umění“ Konečně av.
otec daroval Kubelíkovi dra růšence slovy: „Jeden
pro Vás, jeden pro Vaši matička,kterou, jak jsem
slyšel, tak velice milujeta“.

Soclelní výzmam zpovědí dotvrdilna
novo případ, který be nedávno stal v Chicagu. Přišel
tam k jistému kněsi inteligentní pán a vyznav te £
hříchů, dal mu skříňka se šperky v ceně přes40.000
K a prosbou, by odersdány byly zlatníku Wahsbar
noví v Andersona. Tomu byly jiš v měsíci červenci
ukradeny a veškeré pátrání po slodějích až dotud zů
etalo marné, Zlatník ronradostněn, še opět nelezli, coá
bylo straceno, odpustil viníkovi s odvolsl další pů
trání po něm. Kněz zná jméno i adresu kajicníkovu,
ale neprozradil ni toho nejmenšího.

Na ee ještě došlo. „Hostimil“píle: „Cu

krovar v Kolíně zahájil povědT pracovní své obdobíbohoslnšbami, jichš se musilo súěestnitivšechnoúřed
nictvo a dělnictvo. Útraty boboslašby obnášely 30 zl.
Berní inspektor předepsal dodatečně cukrovaru daň
101/9, s těohto 30sl. jako s částky k čistémusisku

náležející, poněvadě prý „tale ovoté k výrobě cakrumení nutná“.

Zásoby veliké lodi ma cestu. Největší
etlanteký parník „Deatechlsnd“ spotřebuje denně ns
cestě do Ameriky 65720 metráků uhlí. Jojto cesta
s Hambarku do Nového Yorku trvá G až 7 dní,

50.000 metráky úblí, to jest

takovým
Vedle lodního mužstva, jež čítá 6DO hlav, býá na
lodi i přes tisic cestujících. Pro ty ukládé es do
lednic parníku mass « poražených 1Ď kusů volé, lo
telat, 60 skopců a 10 prasat. Mimo to potřeba sněný
počet drůbeše, ryb, několik set kop vajec, 5900ky.
másla, přes 2000 litrů mléka, množství seleniny,
90 pytlů mouky a 400 metráků ovoce. Led we při
praveje uměle. Pitná voda vyrábí se £ © fltra»
cim! stroji na lodi a sice 2000 Jitrů denně. Obyšej
ného vína béře so na cesta 190 hektolitrů, 160
hektolitrů piva s 9000 Jabrí s pivem.

Jak pracovati proti klerikalismu!
té následovně: „Největší nebezpečí klerikalismu tkví
vmoci církve, a nutnosasaditi se . . . o odloučení
církve od státu. — ly musíme žádati, abycírkvím
(21) bylo odejmuto právo vésti matriky o natození,
sňstcích a úmrtí, a aby teké odejmuto bylo jim vý

ze škol musí býti vynčování náboženství odstraněno
a nahraseno vyučováním nějakého předmětu užiteč
nějšího“. Takto zní blas nár.-00c. časopisu „nokleris

ního“, který zřejmě dokasuje, še klerikalismus je
jistým lidem vším, co se na náboženství a oírkov
vztahuje. A protomarné jest dušování ze liberálů čes
kých, ať se jmenují jakkoliv, še proti víře nejsou.

Cenné doznání. Známojest, še evangelíci
rádi vytýkají katolíkům novlastenoctví anebo aspoň,
že o upřímnosti našeho vlastenectví pochybují, sami
ne vychloubajíce, že a nich a jen u nich najíti lze
vřelý cit vlastenecký ; neboť to prýnese protestantis
mus sám s sebou. A ejhle! „Šamostatnost* — list
strany rad. pokrokové, která nenávidí katolictví aš
ke kořenům a k níš hlásí se i mnoho ovangeliků

— vě 76. n praví, že protestantismusjest„národním náboženstvím německým“ hodícím te pro
cíle Všeněmců, aby vlastenectví Jidu německého bylo
utvrseno i po stránce náboženské a lid aby slepě po
slonchal diktátu Wolfova, Jeme vděční „Samostatnosti“
za tuto apřímnost.

„Božena Němacová,“ dobročinný8 vlaste
necký spolek paní a dívek v Domažlicích zřídil pod svou
záštitou výrobu lůškových prošívaných pokryvek všeho
druhu. Odporučojeme nový podnik hojné přísp vlaste
neckých rodin naších, aby s důvěrou na epolek se obracely
a potřeby avó u něho ubražovaly. Jest to předně český



výrobek, podrahé apolekchce s výtěžku odvádětíhřivna„RáztMl Školská. M
mnemaříti.Jake protostaní nemoh

VInsbrakumavnátilse docírkvekatolickék prote
stantiemu odpadlý jakými Jan Hofer. Na smrtelnépo
steli před farářem ov. Mikuláše a přede dvěma
svědky problásil, de vrací se kajicně zpět do lůna
církve katol. a za pohaatku největší k svému pře
stonpení udával, še nemůše ti jako protestant.
Jeden s příslušných svědků, bodrý řezník, dobře po
Snamenal: „Máš pravdu, de tek činíš, neboť je-li jeden
pravý Bůh, nemůže býti přece 20 náboženství“ —

České děti ve Vídní. JakoznamujíChristi.
paed. Blátter“ je ve Vídni mesi 403,764školoupovin
nými dětmi 17.786 dětí českých, z nichš 74 procent
se narodilo ve Vídni. Pro ně jest jediná česká sou
kromá dkola ve Favoritech s 844 dětmi. Ze 19.838
žáků ve školách pokračavacích jest 50 procent šáků
českých a 44 procent německých.

Domácí průmysl. Značnéobnosy peněz
vybázel židovským firmám mnohý rolník zapokryvky
na koně a mnohá domácnost za nošní přikryvky. CÍ
zácké firmy dodely jim psk pěkně barvené ale bez
cenné padělky svolchovin neb kozích chlapů. Nyní
Savedlo „Dražstvo Hospodář“ v Hustopečích u Hranic
rukodílné houně a ryvky a čisté moravské vlny.
Netřeba dále vyhatovati peněz ze hadr cizácký, kdyš
dostaneme stejně levné a dobré nboží domácí.

Seperen sef Rad. pokrokářizlobí se na
národní socialisty, že staví kandidáty i v téch okre
rich, kde jsou jiš ohlášeny kandidatury rad. pokro
kové. „Samostatnost“ v čísle 76. plše: „Aby mladý
svět politický vyšel z příštích voleb důkladně skom
promitován, Čteme najednou, že i strana národ. 80c.
atavětí chce svó kandidáty tam, kde jsou jiš dávno
prohlášeni kandidáti rad. pokrokovi.“ — Bude to
podívaná pro boby, až busiti budou se navséjem ubijet.
Diríme se rad. pokrokářům, že brali kdy nár. soci
alisty vážně — čí přece jen doufali — jak „Právo
Lida“ prosradilo — še pomohou jim nár, socialisté
k maadátům? Milí páni, nár, socialisté mají lanko
miny s říšské rady. Vědí, še dělat se na sněmu nic
nemnsí — práce přece nár. socialisty nešivíl — Aby
ne roličatvo opentiilo, udělá se nějský kraval nebo
promlerí vlasteneckánafouklá řeč—a desítka denně

vlastenecký „kšeft“ poaštět jinému.

Slavnostní sjoud katelického rol
mletva českého ma Velehradě. Nadšení
nevyslovitelné savlédlo v neděli dne 33. září t. r.

na rené Velehradě,kamě sešlo se na tisícerolníků, jejích žen, synů a doer, nejen s Moravy, alo
i u Čech, Slezska a Dol.Rakous. V neděli a v pon
dělí vystřídelo se tam přes 37.000 lidí. Dr. Stojan
sshájil ujezd v pondělíráno na nádvoří chrámu vole
hradského. Předsedou uvolen statečný rolník p. Jos.
:Šamalík s Ostrova a K. Dohnal, rolník a starosta
« Hulína. Prvním řečníkem byl p. Fr. Capita, rolafk
se Stavěšic a Kyjova, jená mluvil o sdružování
rolnictva na základě katolickém. Po něm řečnil
p. Frant. Chlebns, starosta 3 Bilovic, jenš promluvil
-0 organisaci rolnictva na základě národním. Na to
ujal se slova p. J. Šamslík, mluvě o edrudování
rolnictva na sákladě stavovském. Kdyš pak za ne
-dlouho byl sjezd ukončen, sahájil p. Šemalík ihned
ustavojící schůsi „Katolického spolku čes. rolnictva“.
„Zamský poslamec V. Ševčík v důkladné řecí dovodil
nutnost sorého spolku. Ustavení spolku bylo schvá
leno a prvnívýbor srolen, Předsedou jest p. J. Še

malík. ukoněll -sohůsi poděkováním všem
načeš bylo ve svatyni velehradské

dahnání. Odpoledne v průvodech a zástupech sn
ním v erdci opouštěli katoličtí rolníci posvátný Ve
Jebrad, volajícedrah druhu „ne shledanou“|

Kniha moderního prádla, jedinátoho
«druhu, právě vyšla nákladem „První modní akademio“
+ Praze, Melantrichova ul. č. 463, v největším to
českémústavěk vyučovánímodernímstříhům,a stojí
pouze 8 si. V knize této jest vyobrazeno více neš
500 drahů nejmodernějšího prádla od nejútlejšího
„dětského věku počínajíc až do nejjemnějšího prádle
-vůbec a při každém vyobrazení jest jiš hotovýstřih
“v čivotní velikosti. Dále jest v knizeté atračné

„jednání a ponaučenío šití rs vůbec, velký výběr"všech různých ozdob a vyšívání, velký výběr mono
:gramů, růsné rady o nékapu a rosemnávání látek,
různá ponaučení ku praní a žehlení vůbec vše, co
prádla se týké od hotovení aš po nec vání. Kniba

"tato jest pro každou rodinu zajisté veími potřebná,»povážíme-li, jak veliké jest úspora v raflině, kde
možno od nejjednoduěší utěrky až do nejjemnějšího
prádla vše doma hotoviti. Knihu tuto dostati lze
'v Kratinově „První modní akademii“ v Praze, Melan
trichova ul. č, 463 st., 16 nové, aneb v kašdém řádném
knihkupectví za obnos 3 sl.

(Zasláno.)
Na sklenku XVII. roku —1900—1901.

Vstupujíce v nový, jiš XVIIL rok avé činnosti,
„obnovujeme opět své zásady, kterými se od L ročníku
„Vlasti“ pevně a nezlomněřídíme.

K „Vlasti“, která byla s počátkujediným časopisem družstva, přibyly postupně: „ ychovatel"“,
„Dělnické Noviny“, nedávno proměněné v týdenník

Naše Listy“, „Sborník histor. kronška“, „Hlasy
vatováciavské“, „Vzdělávací četba katolické mláde

de“ a kalendář „Svatý Vojtěch" ve velkém a malém
vydání. Mimo to vydali jsme různé knihy a Časové
brožury. Z fondu pro zakládání katolických knihoven
saložili jeme v zemích českoslovanských přes 100

knihoven, socialní odbor vysílal na venek řečníky:Historický kroužek pořádal odborné přednášky a radil
ne o avých sálošitostech; Literární sekce rokovala vo
avých schůzích o současných literárních prondech a

ajevech, bedlivě ci všímejíc. svláště věcí -tyxe kato
Hokých a protikatolických ; útoky proti církvia ná
bodenství mehochává odvety s vtoufy. období,
pilkou péči míní věnovati agitační literataře prote

stantské. 0..

8 Rog ný učitelstvavkrálovetvíj o v intimním, přátelském spojení;
Jednota má své místnosti, schůze a knihovku vo
vlastním domě drušetra.

Bovněš i Tisková lige, apolek samostatný, vy
rostl s půdy družstva Vlasta má vněm pevnouoporu.

Roku 1807 koupilo ai družstvo vlastní dům za
160.000 K, a r. 1900 zřídilo vi v něm vlastní knihti
skárnu s omezenou koncesí a r. 1901 dosáhlo po
velikých překáškách, že mu o. k.místodržitelství
udělilo samotnou a neomezenou koncesi, což jest věc
velikého a důležitého významu.

Máme urBy příčin, děkovsti Bohu ssvšecky tyto milosti, jimiš nás obdařil; srak náš
dívá ne jasně, jistě a spokojeně v budoucnost.

Charakteristickou známkou „Vlasti“ jest, še ai
bedlivě všímá života a literární Činnosti Slovanů « že
její literární spolupracovníci slovanští žijív růsných
slovanských zemích, tedy u pramene.Z tohoto oboru
chystáme pro XVIII ročník hojněliterárních sudků
a správ z Ruska, Bosny, zČorné Hory aod Frant.
Štingla a Fr. Žandálka zoastatních literatur slovan
ských.Nový,nadanýliterárníspolupracovníkv Boaně,
Bud. M. Zabradník, přislibuje práce: „Bosenští ře
bolníci ev. Františka a agrární otáska“. — „Literární
abor řeholní mládeže bosenské s jeho kulturní bi
lanoe od jeho základu (r. 1805.) až po naše doby.“
— „Bosensko-bercegovští františkáni jakožto organi
natoří, bemplatní učitelé a reformátoři veškerého
křesťanského školství v oblasti atříbrno-bosenské
provincie od prvéjejich působnosti do okupace.“ Pro
věcí slovenské získali jsme vzácného, mladého s na
daného spolupracovníka, jenš žije na Moravěu hranic
slovenských. Jeat se slovenskými předáky v písemném
spojení a seznal je letos osobně 0 slavnostech sv.

rtinských, i doufáme a přejeme si, aby péro jeho
prospělo Slovensku a utušovalo vzájemnost česko
slovenskou. Ve Vyhlídalově práci o Rakouském
Slezsku bude ve „Vlasti“ pokračováno. — Maohé slo
vanské práce jsou nám jiš dříve alíbeny (o isterských
Chorvatech, o Slovensku, o Moravě), i doufáme, že
aspoň některé = nich letos ve „Vlasti“ uveřejníme.
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Značný počet kalendáře Štátu jest jiš rose

slán ; dalším objednávkám obratem vyhoví:

(Zasláno).

Pozvání
k volné konferenci

: jvikariátů:
Kosteleckého n. 0., Králického, Landěkroun
ského a Rychnovského n.Kn., která dle po

sledníhe usnesení odbývati se bude na

děkanství v Kostelci n 0.:

dne 10. října t r. o I.hodině odpol.

Pořad:

1. Askotickou úvahou „de Ss. Eucharistis“ začne vdp.
děkan Kaška.

: O „Protokole enoubenců“ a o „spolcích uv. Josefe
s Emeritenvereinu“ promluví vp. Šimek.

3. Referát o ajesdu kněžském ve Vídni přednešo níže
p-aný.

. Určí se doba a místo budoucí konference.
„ Volné návrhy.

V Rokytnici, dne 28. září 1901.
Václav Hlavsa,

t. č. předseda a farář.

AM

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 31. září 1901. 1 hl.

přenice K 1240—14-—, šita K 1140—12'00, ječmene
K 8'80—10 00, ovsa K 3 80—5-70, prosa K 9-00—10"00,
vikve K9.80—10-00, hrachuK 10-00—30*00,jáhel K
18-40,krupK 16-50—3400, bramborů K 220—* 60,
jstelovéhosemínka červeného K—00— 00, jetelo
véhosemínka (inkarnát) K 00:0—00:00, máku K 3000,
olejky K— "—, lněného semene K 16*50—17*40,
100 kg. šitných otrab K 12-00, pšenič. otrab K 1100,
1 kg. másla K 3-16—2-48, 1 kg. sádla vepřového K
1-44—1:60, tvarohu k 0-32—0-90, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jedna hl. cibale K
4-00—86.00, jedna kopa drobné zeleniny K 01'—460,
1 kopa zelí 5—10 K.
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Politické družstvo tiskové v Hradci Králové.

Adalbertinum.

(Zasláno).

Čechové!
Ve vážné chvíli obracíme zřetel Váš na přední

jednoto, ješ jest našemu národu chlonbon a obou.
V osudné době, kdy veškerá společnost naše národní
rozvířena jeat zápasy hospodářskými, společenskýmis

pon prosímea žádámeVásjakoštozástupcové,teří bojují za právo a spravedlnost českému národu,
zejména ve školství, abyste 60 opět všichni společně
sjednotili a seřadili vítěznou korouhev Ústřední
Matice Školské dobývat české školy českému dítěti.

Důvěrou ve Vás, Čechové, podporována,prací
dvacetiletou posílens, díkom tisíců českých rodičůa
zachráněných dítek požehnána, vstoupila Ústřední
Matice Školská do XX. století, aby s noochahující
vytrvalostí konslu apoštolský úřad, jená jí svěřen
Vaší láskou k rodným bratřím, úpícím pode jhem ci
soty. Hle, kterak dělník s místa na místo štvaný,
toužebně zraky své k Matici upírá, by ujela so jeho

dítek,kterakrolníka ustaranoutváříon nívztahuje pravici mozolnon, by nedela roditi se By
nům jeho ve škole nečeské. V Čechách škol českých
ne nedostává, na Moravě mládež se nám stále a sou
starně od rodné mluvy odvádí, a na Slezsku — tam
jen slabá dena, vzácná matka, dětem svých zacho
vává, co jim bere škola — řeč českou, jazyk mateř
ský. Který Čech upřímný rospakoval by se přispěti
jim na pomoc? Který Čechopravdový by vábal při
nášeti oběti ochránkyní jejich dětí — Ústřední Matici
Školské? Od samých počátků probasení našeho
u divotu národnímu až po naše dny snahy a tněby

veškerého národa našeho anejlepších jeko synů směřoraly a směřují k oprávdovému v člárání mysli
a srdce jasykem naším domácím. Tímto opravdu
českým duchem proniknuti založili jsme si na obranu

statků svých nejdražších a záchranu české mládežeÚstřední Matici Školskou. Hadujíce ae dnes po 20
letech = úspěšného ovoce její práce, snažme se při
každé příležitosti, kde kdo, dle možnosti přispívati
bratřím a sestrám svým v místech ohrožených v ná
rodní těžké -výchově jejich dítek. Nechť nyní v pa
mátných dnech Svatováclarských město od města,
dědinu od dědiny, dům od domu, po všech českých
vlaatech, ba i v cizině.h zámoří, věude kdekoliv ae
ozývá hlabol český, nese se jediné svorné heslo:

Pomáhejme štědrým darem
Svatováclavským Ustřední

Matici Skólské!
(Následují podpisy).

O0 0010000000000OPR OANANEDO0 A„y 8

Josef Neškudla,
© a kr. dv. dodavatel

© Jablonném mad Orl. č. d. 86

nů) end P. T. veledůst. dachovenstvu
svůj všadež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

všech kostelních pATAmERiů,
praporů a kovového náčiní. — Illnatr.
cenníky, vzory s předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.P É
Mřeséní listy

(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabisí

Biskopská knihtiskárna,

Premier

The Premier
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Da Cnebavídeň ví "3

(Čechy). Windmůblgassá 38.

Zástapce pro Hradec Králové a okolí:

L František Vodehnal. =Zástupce pro Pardubice a okolí: =
m Vincenc Chomrak. „»

BE| vote | Premier| zotorsí (M8
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KEKA
WSPrvníi

katolický a zasilatelský závod,

Josef Poláček 8 spol.
továrna na sukna

© Brumopoloi.
Doporučuje veliký výběr černých a modních látek pro

P. T. veledůst, duchovenstvo.

PRE“Ku přání poskytují se výhody platební. "ji

Vzorky na požádání zdarmaa franco.

L
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pe- Velký výběr©
zlatých a stříbrných skvostů, svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

přisežný znalec c. k. okresního sondu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

Kospodyně
ů na větší faře hospodářství vedla, a nej

lepším vysvědčením vykázáti se může, prosí:
o podobné místo

nejraději opětné na faře..
Laskavé nabídky pod značkou „Spele

hlivest 19". Židenice u Brna, poste restante.

La
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Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školek
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný díplom. Nejv. vyzn.
zá vystavené varbány na Národop. českoslovanské výst.
v Praze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv,
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského Soudu na

Horách Kutných.

O.k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

Jana Tučkav KutnéHoře p i
(saloženor. 1869) LDS KOR

vyrábí a dodává
VAPhARYzmanýchsonarco

NL | cejdůkladnějia v cenách nejmírněj

ů ších; —opravy a přestavbyvarhan provede za nejmírnějšíc:

podmínek, šech stavšech soustáv pro
harmonla kostely, školya
salonyv nejlepšímprovedenís pě

: a tilotou zárukou a za ceny mírné.

taxepnváamerická harmonia (Gottago
Organs) jsou na skladě.

—ns
E

há.. M

poslacovačský

v Pardubicích

—oprovuje —
jakož(imovéstaci

oltáře, kazatelny,
všeho drubn socby
a veškeré do oboru

' toho epadající práce |
v nejmodernějším

provedení a v cenách
velmi levných.

Mradeš © NAVŠLÍVEnky
již okolo4000nástrojů, | do sdí a vůbec veškerých prací jak stavebních tak i nměleckých vše Za ceny vý-.

sbylytrto ns lákenýchvýstaváchnejpřednějšíce: robníce zárukou. všech druhů
namivyznamenány. Yúctěveškeré Adolf Vachek : nabízíharm ožádání OK,
Genniky Adarma a manko P stavebnía uměleckézámečnictvív HradciKrál,BiskupskáDlouhá ul. é 108, naproti cejchovnímuúřada. kniktiskárna.

Na cukrářství
přijmese učeňu Josefa Fialy

v Hradoi Král. vedle hlavní trafiky.

v Brně, Vélké náměstí čís. 6.
vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd.
s dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Roapodty sdarma. AL, HDO LůDA

tovární sklad a půjčovna
pian, pianin:a harmonií

nalézá se nyní

na Elišťině nábřeží Č, 276

proti labskému mostu.

PPLLLT

Oltáře,kazatelny, a td.
nabízív

Prank JOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání. | S

pták 848064 0411Edda obě dotahujně6oujaěvýJabnědriřenjné

Ignáce Neškudla Syn
(protokolovaná Arma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, (aráře ve Yýprachtřejeh)

s) doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
A svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
4 všech kostelních paramentů. (i

Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku ň
h se na požádání franko zašlou. i

XIIHIXI..INIMIIr

nab-6-vědu

Riddda41438844 8pidd4444156

V. VACEK,
závod školkářeký

v Pamětníku u Ohlumoe
naviZi pro zima! A jarní vysarování stromy:
ovocné vysoké s krsky, sazenice pro živé
Ploty, křovinyozdob, konifery, divoké stromy

přo stromořadí, pláňata ard. — Statisíce sazenic v zásobě..
Levné ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma
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Oltáře,sochyaj.
Vo vkneném a lovném 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.

ZOXOXOXOXIOXOXOXOX
Slavným patronátním úřadům a K

velecténému duchovenstvu doporučují se

k malování chrámů

jakoukoliv technikou přesně dle slohu.

Oprava starých obrasů, jakož i
malování nových, křížových cest a p.

Oltáře k Božímu Tělu na plálně
i na dřevě maluji v každém slohu.

Plány a rozpočty zdarma.

Závod pro umělé a dekor. malářství

J. St. Ottmar
Ustí nad Orl.

©
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Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající ze

|e služeb vojenských ©
vyhotoví ©. a k setuík

Janouškovee,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolené kanoeláři jen
F*raha-II., Eliščinatřída1080.

Parlse, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaille ď 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

J. U. (. Jos. Tomášek
továrna na spracování ovoce, pálenka

koňaku avýroba likérů ve Vysokém Mýtě
za koňak a likéry.

Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a na
tbísí: Koňak, slivovici, borovičku, jeh *'=kn.panše
a romy, nejjemnější likéry a šampadské víno.

Též v Berlímě obdržela firma t. r.
diplom zlaté medaille.

Látkunakloriky
a letní kabáty, čistě vlněnon 134/136 cm. širokou
za sl. 240 metr, jakož i bohatý výběr jiných
drabů a suken ku chrámovým účelům v mejlev
nějších cenách nabízí a vzorky ochotně sašle
obchodní dům se sukoy

V, J. ŠPALEK,
Hradec Králové.

Vyznamenán Obchodní komorou Pražskou za
vlastní výrobky. —Závod založen r. 1834, od

kteréž doby poctivě trvá.

omimální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechnypůdy.

Zajištuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

NG“NonahraditelnéžU"

bbhbb444444b4444446b44
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k podzimní 'setbě
forečnonnabraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,

epeolelní h Ívo pro stébilny a oko
ny (kulovatiny).

ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování
chlévakémrvy, pícní vápno

továrna na v Břeclavi
kyselinu sí- Pošťorně

16hnojiv A DŮHRÁ Roztokách.

+ Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 27.

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

hotelu Merkur.

US“ Cenníkyna požádání franko. “j?

odborný lékař krčních, nosních a
ušních nemoci

PRAHA, ©
Jungmanova třida. Široká ulice č.12

jež nelse žádnou jinou kyselinou fos

síran amonatý,coli drnselnaté, kalnit,

Pošternskou sádru superioslátovou

dodávají s přesnou zárukou obsahu

rovou a umě- a v Lísku

KPTTTTTTTOTTTTTTTA

úplná zařízení

Výroba a sklad nábytku

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti

0

NUDr, L. Řeháček,

ordinuje od 9—12 a od 2—43hod.

mezzanin.

Prvni výroba

věžních

hodin
v Čáslavi

©KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě.
Hicích 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

Jevná, jakost výborná,

PP UPSUP
OB“ Pozor!"fi

Všechny otáné pp. consumenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozoráujeme, že vý
nosem ministerským se dne 19./6 t. r. veškoré ky
veliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamaní
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož adraví lidakému
co škodlivé uznány jsou.

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradoi Králové

odporučuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové, ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku“atd.
Různé druby likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkovácí plodin v Třebenicích.bob broro*GBioBoo S

Jan Kryšpin,
(3. Syvalterův synovec, ná

stupce)
Todborný umělocký závod

malbu okenkostelních
PRAHA

č. 146 st., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporačuje 8e

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
sice s se čelešnými rámy, sí

těmi 4 vsasením.

UOo

Vetkeré rozpočty, skizky i odborná
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PRE" Nesčetna veřejnái písemnápochvalná uznání."jj
Založeno roku 1836,

Jan Horák,
soukoník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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!

Založenor. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučaje

Karel Zavadil,
zlatníh apasíř vChrudimi

svůj hojně zásobený aklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a atříbřené z2čseruší,
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle a
zašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípísy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviátů,
nádobek na ar. oleje, lamp, luceren, luatrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.



v Hradci Králové.

Díkůvzdání.
Wšem, kdož dne 12. září t. r. ku pohřbunaši drahé choti a matky

Marie Neumannové
se dostavili a přátelskou soustrast projevili, zejména veledůst. pána J. Vamíčkoví, děka
novi v Josefově za vykonání smutečních obřadů, důst. pánu Petru Pohlreichovi, faráři
v Heřmanicích, důst. pánu Jaroslavu Horákovi, faráři v Jásené, důst. pánu Jos. Váňoví,
I. kaplanu v Jaroměři, důst. pánu Jos. Etrlehori, katechetovi z Dubence, důst. pánu Fr.
Evíberovi, katechetoví ze dvora Králové, důst. pánu Jos. Matoušovi, fund. kláštera
v Kuksu, důst. pánu Janu Veselému, kaplanu v Josefově, za laskavon aasistenci, vele
ctěnému panu řiditeli chóru a zpěváckému -sbora za vznešené zpěvy a všem vůbec, kteří

Veškeré práce z odboru maleb umě- (S

lecko-průmnyslových provádí se s přesnou (5dokonalos »
v malířské dílně 5

Ludvíka Nejedlého |
v NovémprážoviZvláště ae doporačeje Iní

u prováděcísnalován Kostelů vrůt
ných případných matak malování sálů,
salonů, pokojů 8 divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurováníobrasů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži. :

MY"Práce a objednávky "B ý
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž W
již v roce 1880 založena byla v Hračol jý
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

ne Velkém náměstí č, 36, vedle biek. residence. (B

jakýmkoliv způsobem soustrast evoji projevili, vzdáváme srdečné

= „ZaplaťBůh“ <
V Josefově, dne 20. září 1901.

Jménem rodiny a přátel:
Eduard Neumann,

farář v Rohozné.

WALDUS K POU,
dříveJ. Jeřábekv Hradci Králové, velkápodsíň.

- Jediný křesťanský modní sávod v dámských látkách.
Hedvábné a vlněné pokrývky. © mp Úplné garnitary. <gmy Šátky na hlavu i přerěsné.

Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky hedvábné, vlněné
a prací tu- i cizozemské.

Vzoryna požádáníse zašlou Pewné ceny. Obchodzaložen roku 1863.
eSamety.e

"p Právě.vyšelarozesýlá«se =
katolický

KALENDÁŘ„ŠTÍTY—i narok1002.NM
Obsahuje vedle kalendářní části a příslušných udání, času se týkajících, pečlivě

sestaveného úplného seznamu jmen křestních, následující zábavné a poučné články:

1.)Úvodníbáseň:Maprahu novéhoroku od| 10.)Náhoda nebo trest Boži?Zobrázků „Ze
VL. Hornova. umíšené osady“ díl II. Napsal Fr. Mimra.

2.)Reakce či návrat do tmy v Klecán- | 11) © alkoholismu. PíšeJos.Koural.
kách od * „*. (S6 obrásky.) (P Chrudim. Skrámými obrázky předníchbudov.3.) Vedle cesty od Vl. Hornova.(S3 obrázky.)| 13.)© stromu a ovocném Napsal V.

4.) Báseň: Před obrazem ov. Antonína od F. Šálek,pomolog.
VL.Hornova (k titulnímu obrásku světce). 14)u zelené žáby. Humoreska.Napsal J. Váňa.

5.) Chléb sw. Antonína. Napsal Ed. Kasal. É 1 obrázkem)6.) Na strážnické samotě. Obrázek s bojů| 15) Že zvyků našeholidu na Chrudimsku.

Stál. — Koupě a prodej Sthue cestování.)okračování látky ča ta“.Sbírá a

| pakt a zub.lékař

MUDr.Jan Ka.)

o českou zem i Na lid. Napsal Frant Ji

Koštál. 6 3 obrázky.)
7.)Nebude koušeti Pána Boha svého J65 Vinc.Paulus,ředitelškolvVyňato z obrázků „Ze smíšené osady“ díl II. | 10.) Všelicos ze s

17.)Z domácnosti a hospodářství.
18.) Kronika.
19.)Množství sne

apsal Fr. Mimra."8 1 obrázkem)

8.) dejtete miékérny: Od Frant. Štábla.9.) Když al náš dědeček babičku kdot.
bral — a vzal. Napsal Frant. Jiří Košťál. 20) Měsiční trhy. — Trhy dle míst vČechách,
(8 1 obrázkem.) na Moravě a ve Slezska,

Kalendář „Štít“ poskytuje četbu zušlechtující všem křesťanským rodinám vzdě
laným i prostým. Poučí a pobaví každého.

se" Překrásný titulní obruz sv. Antonína Padusnského. "BC
Cena I výtisku ve skvostné lithografické obálce | Koruna (50 kr.)

Pro pp. prodavače, knibaře, knihkupce 1 tucet za 8 K (poštou o 12 h více za
nákladní list). Při botovém zaplacení 1 výtisk na tucet nádavkem. — Pro pp. knihkupce,
kuihařepřikládámeanmonční plakát.

Objednávky příjímá a obratem pošty (resp. dráhy) vyřídí

Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové (Adalbertinum).TBAB R KN

Majlrel Politické družstvo tiskové v Hradel Králově. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — liskem bisk. Enibtiskárny v Hradci Kral.

77

parfamoje dech,

Pg hlasir=Y, pro pěrce a
řečníky úležité,
pro elegantní
svět neocenitel

né. Jediné pravé, zákonem chráněné vyrábí

A. Maršner, Král. Vinohrady.
K dostání v lékárnách, aukupců, lahůdkářů, droGuistů,cukrářůatd.sm
Sklad: Praha, Fordinandova třída proti

"Choděrovůn.

ZENZ

BPL
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Pře ne dívrtroku 8 Aso hk

Číslo 40. » na půl roku5 A—A

Pr. IV. 20/1.-2.Bález.
Jménem Jeho Veličenstva Cfanřel
C. k. soud jako sond tisk Hradci Krá

pe ae K eknákahoastapiteotvívHradci
v e 28. 1901 í +1

kate přáno, pod čís.Se. 26/-1-2 podanou,

Obsah ve zprávě z „Mezilesí“ v čísle 39.,
vHradci Králové tisknutého a vydávaného porlo
dického tiskopisu „Obnova“ ze dn 27.sálít. r. uveřejně
né poslední větypočínající slovy „Byla dívka.. . vaobotu
Večer“ zakládá skatkovov povahu přečinu proti ve
řejnému pokoji a řádu v $ 302 t. z. vytknatého.

Podle 8 493 tr. ř potvrruje se zabavení čísla
39. periodického tiskopisu „Obnova“ ze dne 37. září
t. r. c. k, státním zastapitoletvem neřízené, dle $ 498

zapovídá se další rozšiřování tébož a dle 537
tisku se dne 17. prosince 186% č, 6 F. z. pro

1863 mařizaje se zničení zabavených tiskopisů.

Důvody:
, Obsah nvedeného závadného místa míře k zášti

roti židovské společnosti náboženské popuditi a za
ládá v sobě skutkovou povahu přečino proti veřej

nému pokoji a řádu: v $ A03 t. z. vytknatého.
Bylo tadíš návrhu c. k, statního zastupitelství

na aohválení zabavení dle 8 489 tr, ř. vyhověno. |
Další výrok kládají

otisku. frokyzakládají se v $ 493 tr, P a 8 37

rtř
2.0
rok

Přolušnost soudu tohoto sakládé: 
novení $$ 484,486 tr. ř. nku

V Hradci Králové, dne 30. září 1901.

Okenfus.

Stará láska nerezaví.
Byl jeden stařec nad hrobem a přišel do

fary, že by „jako“ rád svůj stav proměnil.
Myslil totiž svůj vdovský stav. A když mu
to farář rozmlonvati chtěl, vykládal mu, že to
tak jistě je od samého Pána Boha. Když byli
mladi, měli se prý rádi, ale rodiče s obou
stran jim bránili. A tak on si vfal jinou a
vna jiného. Nyní pak po padesáti skoro letech
ovdověli oba, a proto on 8 jinak nemyslí, než
že je Pán Bůh dohromady svádí. Tomu vý
kladu odporoval však pan farář, ale nebylo
nic platno. Bylo to podle toho starého pří
sloví: Stará láska nerozaví. — Ku proměně
stavu však přece nedošlo. Děti té staré ne
věsty se za to styděly. Táhlo se to, až stařec
za několik měsíců na to zemřel.

Častěji vzpomínám nyní na tento případ.
Skutečně! Stará Jáska nerezaví. Dávno tomu
jest, co čeští evanjelíci měli lásku k největším
nepřátelům ubohé vlasti naší. Pro doklady
není třeba jíti daleko.

Nojstranějším nepřítelem naší vlasti adomu babeburského byl — jak lid krátce
říká — Švejda. Jak řádil, vysvítá n.p.z dějín
Weisových (Dr. Weiss, 403). Švédové vázali
lidí ať vznešené, uť sprosté, silné nebo mdlé
ke koním a vláčeli za sebou; uvázali provaz
za krk a z tuha zadrhli, aneb ovázali provaz
okolo blavy a roubíkem zatábli, až oči vy
padly a mosek z hlavy stříkal; zpřeráželi
nohy, race a žebra, v pekárnách lidi za živa
pekli, nebo do studně metali, — Když chtěli
na lidech vynatiti peníze, vzali rodičům dítě,
napíchli na bodák a tak před rodiče postavili,
Bývalo jim rozkočí dítě vzíti, o zeď nebo
zem jím mrštiti... . Proti ženám i pannámtak
nestydatě si počínali, že se tyto raději se
střech, oken, skal dolů vrbaly a tak umíraly,

než oby Jim do rukou padly. Obzvláštní hrůzou byl tak zvaný „Schwedentrank“ — švédský
nápoj, vynález prý Bernarda Výmava. Vlóvali
totiž lidem všelijakou vodu neb i hnojůvka
násilně do brdla tak dlouho, až život jako
sud naběhl;pak na člověkavatouplia šlapali,
až vodu neb hnojůvku 8 krví zase krkem
svrátil. Zoufalost lidnbyla tak veliká, še od
dábla pomoc hledali.

A s tímto „Švejda“ spojovali se evanje
Mci čeští proti — své rodné zemi a krvi. Na

V Hradei Králové, dne 4. října. 1901.o nsk
věky památný zůstane z dějin nevyhladitelný
dopis, jejž na den Všech Svatých roku 1649
napsal muž, -—jenž měl jméno po jednom
z malých proroků starozákonních a v devade
sátých letech století devatenáctého jako vlaste
nec veleben byl, — tehdejšímu kancléři, jenž
onu nešťastnon „švejdskou“ válku a ono děsné
drancování vlasti naší a ty přehrozné maky
našeho lidu byl zavinil. Bylo o něm psáno:
Hrdino nejmoudřejší a nejstatečnější! Neustá
vej domábati se díla moudrého, spravedlivého
a milosrdnéhol Ta budiž korunka starého
věku tvého, že's provedl skutky, za které ko
runa života věčného přislíbena jest.

. Pěkné to psaníčko! Skoro jako Liebsbrifl
— zamilované psaničko, důkaz to horoucné
lásky ovanjelíků českých k hrůznému babiteli
vlasti naší — k Švejdovi.

To je tedy láska ze sedmnáctého století.
Zajisté stará to láska. Nezrezavěla však ani
v století osmnáctém. Toho času poslali zase
evanjelíci kraje chrudimského zamilované psa
níčko Prašákovi, žíznícímu po achvácení krajů
českých, aby přišel a království české si pod
manil. — Přišlo století devatenácté a stará
láska nezrezavěla! Roku 1866 šli evanjelíci
vlídně vstříc „evanjelickému“ králi. A konečně
nastalo století dvacáté. Stará láska nerezaví.
Celé hejno prušáckých pastorů valí se sem a
srdce pastorů českých patří jim. Časopis „Hus“,
jejž vydává pastor somtěžeký a čáslavský, vy
slovil se — (ak jsme nedávno oznámili — že
to pány těší.

Ubohé Rakousko— které latinsky „Aus
tria“ se nazývá. Připadá mi opravdu jako
stará nevěsta. Ještě když byla mladá, ucházel
8e o ni Prušák ve válce sedmileté. Nedošlo
k tomu. Nyní pak po více než stu letech hlásá
8e do světa, že je sám Pán Bůh dohromady
svádí. Je prý to tak ustanoveno od Prozře=
teloosti Boží. Bohužel však dnes není téměř
už koho, kaoby této stavu proměně bráni).
Sami ministři k této svatbě jako nějaký
dražba pomáhají.

Pan Kůrber — ač prý je jen k tomu
z jistých krabů hnán — se všemi stranami
vyjednává zřejmě, s prušáckými však — tajně.
A co tito velezrádci si přejí, k tomu-se pra
cuje, třebas to vodlo k Prusku blíž a blíže.
Památným zůstane v tom ohledu měsíc září
l. P. 1901. V Olomouci měli němečtí katolíci
ajezd; a poněvudž wolfiáuští Němci si to přáli,
byl jim veřejný průvod zakázán. Do Litovle,
města s českým zastapitelstvem, chtěli Němci
v celé slávě přitáhnouti, průvod konati a Li
tovel matce Germanii (Německu) zpět vydo
býti. Okresní hejtman i místodržitel to zapo

Že pak
tekla krev, — cn na tom? Byla to krov pouze
nlovanská a ta je minderwerthig (méně cenná);
ať ji trošku vyteče, jen když ge stal krok ku
proměně stavu, ku sňatku Prušáka 8 Austrif.

Pan mioistr bohopocty (kultu) Hartel
byl prý upozorněn na ty cizí pastory, ale
odvětil: Co máme dělat? Není-li domácích,
musíme připustit cizí. Jenže pan ministr za
pomněl na maličký rozdíl, který je mezi fa
rářovávím u protestantů skutečně se zde již
nacházejících a mezi děláním protestantů
z katolíků. Tu se ovšem nedivíme, že prušáčtí
Němci mají sňatek Prušáka s Austrií za věc
již velmi blízkou.

Je pravda, že se ty pravé děti Austrie
za to stydí. Ale to jsou jen Slované. Ty má
ta ubohá Aastrie beztoho již dávno jen jako
nevlastní. Ať se stydí, ať křičí a se zlobí, co
na tom? Nevědí, že stará láska nerezaví.

Nebožtík Sašil, katolický vlastenec mo
ravský, pravil, že dvě drožky jsou v srdci
eho — církev avlast. Každá že má srdce
eho půl, a každá že má srdce jeho celé.

A v srdci každého jak se patří liberála, do
konce pak svobodného zednáře, jsou take dvě
družky, každá má srdce jeho půl, každá celé.
A jak se jmenují? Láska a nenávist. Láska
k protestantství —čím více protestantství ne
věreckého, tím prudší je ta láska —to je ta
první družka. — A ta druhá: nenávist všeho

Ň
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ďnserty se počítají levně. m
Obnovavychdnív pdíck v poledne. Ročmk VII.

katolického,a čímopravdovějšíje to katolictví
tím prudší je ta nenávist. Čož divu, že v srdci
Rakouska, které od roku 1868 je státem libe
rálním, tyto dvě dražky sídlí: Láska k pro
testantství, a nenávist ku katolictví.

A proto raději slepěvrhá se sestárlá
Austrie v náruč Prošákova, než aby hledala
spásu v katolicismu —ovšem v lompravém. Mámo

totiž Bohužel — ode dávna zvláštní
odradu katolicismu, který se nazývá rakous
kým katolicismem. Já bych ho nazval kejva
vým, protože páni chtí, aby přikejvával Vídni.
Ten by tak ještě snesli,protožese moca moc
podobá protestantismu. Ale vedle rakouského,
vyvíjí se nyní ještě katolicismus „opitziánský“,
To je ten, který se opičí po Wollovi a uva
luje na sebe podezření. že mu více záleží na
prušáckém němectví, než na náboženství. A právě
proto dobývá si lásky, kousek mistečka v srdci
stárnoucí Austrie. Je to také baď vědomý a
nebo slepý družba sňatku jejího s Prušákem.
Nevidí ubohý, že „stará láska nerezaví“, že
se tu objevnje ta již více než sto let stará
láska jistých státníků rakouských ke 7šemu,
co není pravým katolicismem. A ani to zří
zení nového biskupství v Chebu nic na tom
nemění. Není to snad láska vlády k nábo
ženství? Je to opět a opět to, s čím ten sta
roch do té fary přišel, že by „jako“ rád svůj
stav proměnil.

Co z toko vzejde? Nebezpečenství je ve
liké. Věrné děti Austrie to zrovna za srdoe
béře. Ukončí se to jako v mém příkladě?BaBd

Všeliký, kdož chce vděčně sloušiti, má se ča
sto apovídati: neb budešeli se svých hříchův na
spověditajiti, Důhéje zjevá; pakli je budeš sjevo
vatí, Bůhť je skryje. A protoš, kteříš dobře čimáa
nespovídají se Bohu často. jsou tí takoví, jako ten,
fenš to naplní sud smrdutých věcí, a polom veň
nalije dobrého pilí a tak jedno druhým skasí. A
prolož jako věrný sluha Boší, jaké koli věk shře
ší netoliko smrtelně, ale všedně,, ihned se ulec nz
Boší spověď.

Hus: O sedmi smrtelných hříších,

Dopis z Prahy.
V Praze, dne J. října.

(Nové katolické chrámy v Praze. — Zálešitostí
českých menšin. — Volební smír stran uzavřením

politiky XIX. a sahájením politiky XX. včku.

Proti žalobám a steskům na liberálnost
a bezbožectví nynější doby u nás smí znatel
poměrů skromně namítnouti, že liberálnost a
bezbožectví naší doby jsou pouze planou
fariantskou frásí, neboť naše česká přítomnost
jest de facto nábožná a to nábožná horlivě A
obětavě. Příklad a doklad toho dává nám
především Praha. Nemusili bychom sice pro 
doklad ten ani tak blízko choditi a mohli
bychom k tomu poukázati, že čeští vystěhovalci
v Americe, kteří ve vlasti místo kostela jen
hospoda hledali, jakinile poněkud si pomohou,
ihned zbožně ohlížejí se za mořem po knězi
a kostele, což svědčí, že zbožnost hluboko
leží v srdci českého lidu, že je silným rysem
jeho povahy, kterou ani svobodná Amerika
nepřemůže a nepřekoná. Avšak zůstaneme
raději bl'že, v Pruze. . .

V Praze jest bez odporu semeniště libe
rálnosti a skladiště volnosti smýšlení pro
veškeré země korany české, do nichž 8e od
tud v různé formě vyváží a rozváží. Ve ska
tečnosti však jest Praha velice zbožné město
a býti zde silný, obratný veřejný mlavčí v po.
době mocného vlastenecky katolického listu,
o který by se každý dle potřeby mohl bez
pečně opříti a který by vlivem svým dovedl



vždy v čas a příslušně rozhodně promlaviti a

vážnědle okolnostípotr sakročiti,běhemroku by odtad všechn fráse o liberálnosti a
braní sí na bojovné vojáčky proti klerikalismu
vymizely. Vždyť za dnešních poměrů, (kdy
rozmanité vlastně nuly, a všelijský odpadlík,
který nemá žádných důvodů o epasení duší
svých blížních se starati, vnucují se v Praze
nejméně za rady nebo alespoú přísedící kon
eistoře v otázkách všech), předce Praha repre
sentuje a manifestuje se jako nábožné město
katolické.

A tu je zajimavo, že Praha toto katolictví
své projevuje nejvíce ve svých nových čtvrtích.
To jest zjev nanejvýš pozorabodný, co 8e
v posledním půlstoletí v Praze dělo. Na ně
které straně její vzniklo rychle jako v po
hádce nové město, jež pravidelně osadilo nové,
svobodomyslné obyvatelstvo, kteréž zvolilo ei
radikální, liberální obecní zastupiteletvo. A
sotva že nová obec nabyla jakýchsi určitějších
forem, ihned při své svobodomyslnosti a vole
nosti smýšlení starala se především o zbudo
vání krásného chrámu. V letech padesátých
stalo se tak v Karlíně, kde postaven nádherný
kostel zasvěcený sv. Cyrila a Methoději, po
čátkem let osmdesátých vybudován znamenitý
kostel na Smichbově ke cti av. Václava, po
čátkom let devadesátých vystavěly si Vino
brady krásný chrám sv. Ludmily. A dále
město Žižkov, který pojmenování svých ulio
a náměstí vzalo z busitských dějin, staví spa
nilý kostel zasvěcený sv. Prokopu; v nedáv
ných dnech vysvěcen byl nový chrám Páně ve
vsi Bráníku, která jako předměstí ku Praze
se hlásí a obec liboňská v posledním svém
zasedání, než-li ee ku Praze jako VIII. její

čtvrt připojila, věnovala zdarma potřebnýp
zemek pro brzkou stavbu nového chrámu. Jakpak v Prase veškeré kostely byly za posled
ních dvacet let restanrovány, jak se zde o
obnovu chrámu bývalého kláštera sv. Anežky
pečuje, jak se kostelík sv. Václava v bývalé
trestnici má zachovati, to jest obecně známo;
o velkolepé restauraci vyšehradského chrámu
svatého Petra a Pavla se nešíříme, poněvadž
o to pečuje především a hlavně král. kapitola
vyšehradská a nikoliv luikové, kteří však také

jednají o stavba nového chrámu v Holešovicích.

Poslední půlstoletí v Praze skutěčně pro
kázalo mysl nanejvýš zbožnou. Před tím po
více než-li sto let stavbám chrámů valná p“če
zde věnována nebyla. Naopak! Co zde krás
ného bylo, to buď zašlo, nebo bylo zanedbáno.
A kde sluší hledati příčiny tohof

Stavby nových krásných chrámů
v Praze prováděny jsou zcela po
měrně 8 novým rozvojem českého
ducha. Pokud český duch byl svírán do
pout osvěty a kultury německé, ta i nejkrás
nější chrámy v Praze když ne zcela mizely,
tedy alespoň hynuly, na což ee my starší do

vedeme ještě pomaorntí A teprve když českýduch začal opět pronikati a i v Praze kn plat
nosti přicházeti, ta nejprve započato s dobu
dováním metropolitního chrámu sv. Víta na
Hradčanech a napotom 8 pokrokem dacha
českého, jak tento Prahu ovládati u rozloho
jejt rozšiřovati začal, ihned v tomtéž poměru
začaly se zde staré chrámy opravovati a nové
budovati. To jest tedy faktum skutečností do
ložené, že povaha a rozvoj českého ducha
nesou se směrem zbožným, což nejlépe lze
dotvrditi tím, že dokud v Praze vládl duch
německý, že potřeba kostelů a jejich vzezření
omezeny byly na poslední míru přípustnosti.
Zajisté že je dobře, když si to vespolek po
víme a o tom trochu porokujeme. Je to na
nejvýš časové.

Za posledních dnů proskočila českými
časopisy zpráva, že má býti založen nový,
záležitostem českých menšin věnovaný tý
deoník pod názvem „Vyšehrad“. Redigován
má býti od spisovatele a zkušeného žurna
listy p. J. Klecandy. Jakkoliv nejvroucněji
schvalujeme každou pečlivost a starost o naše
české menšiny, právě proto máme za svou
povinnost v otázce této pronésti mínění, které
ge snad se zámysly některých vlastimilů, je
jichž činnosti a působnosti si upřímně vážíme,
nebude krýti. My totiž na základě avých zku
šenosti, pokud se týče českých menšin, ne
máme za takticky dosti politické, pro ně
zvláštní list zakládati.

Důvody své opíráme předně o tu možnost,
že nový, výhradně záležitostem českých men
šin věnovaný český tisk bude nepřátelskému
nám tisku vodítkem, kde má naše nejslabší
stránky v otázce menšin bledaii. Za drohé,
list ten nebude miti nikdy tolik síly, aby
všem nepřátelským nám listům s úspěchem
čelil, nebot bude vědycky jeden proti kolika
a tu so nezbytně stane, že nepřátelský odpor

pro menšinám spíše vznítí než-li přemůže.a třetí, ostatní český tisk zcela právem a
přirozeně, bude-li zde zvláštní časopise pro

záležitosti menšin, nebude více do krajnosti
povinnen na všech stranách míti je na zřeteli,
tak že následkem toho české menšiny při

zisku jednoho Jistu„podpor deseti jinýchmohou často ztratiti. Začtvrté, náklad na list
ten budou museti uhražovati lidé, kteří čtou
Jiné listy a proto přibude právě obětavému
obecenstva nová daň. Důvody tyto zatím
stačí. Proto nejsme pro zakládání nového
časopisu, neboť nevidíme v tom výhody, jež
enad jiní v tom spatřují. Poctivě to přiznáváme.

zhledem však k osobě,která 60v obratném,
dovedném literátu a zkoušeném Zurnalistovi a
v učiteli, který zdárně kolik lot v českých
menšinách působil a který se nyníza redaktora
listu pro menšiny naskytuje, chováme v této
záležitosti toto sprostředkující mínění. České

věci nebude njn na škodu, když některý zepředních pražských časopisu p. Klecandu pro
avou redakci získá a svěří mu obor záležitostí
menšin, aby je systematicky a pilně, což 86
nyní neděje, sledoval a žurnalisticky pro
bíral. Aby pak při této praci měl dosti rozhle
du a přehledu, máme za to, že by bylo vý
hodno, uby pražské, prospěchům mepšin vě
nované korporace: Ústřední Matice Školské
Severočeská a Pošumavská Jednota, jednali
p. Klecanduza svéhojenerálního sekre

táře, který by správu postupu a taktikyv záležitosti menšin řídil a vedl. Jako zku
šený učitel, spisovatel a obratný novinář 8

polí má k tomu poměrně skvělou kvalifiaci. Mimo to mohl by se mu svěřiti zemský
sněmovní mandát, aby ve všech směrech měl
možnost co nejplatněji působiti. To jest naše
upřímné mínění v této důležité otázce a když
došlo ke smíru politických stran jenom pře
devším vzhledem k rozmachu všeněmeckému,
jest systemisování takovéhoto úřadu v národě
našem zrovna da Čase i na. místěa k politické
akci smířené strany mají vlastně povinnost o
úřad takový se postarati a vhodnou k němn
osobou ho obsaditi. Pan redaktor Klecanda by
se právě k tomu výborně hodil a donfáme,
že by se i výborně osvědčil v uvážení všech
jeho vzácných zkušeností a spůsobilosti. Toto
jest naše mínění v tóto choulostivé otázce,

při čemž se ovšem, nedojde-li k vyřízení dejímu v našem smyslu, proti založení zamyšle
ného listu nijak nestavíme. Mínění své pro

nášíme pouze po aby k aěčemu, co dnesnavrhujeme, nedošlo po drahých zkušenostech.
Žádáme proto o vlídnou shovívavost, vak-li
Jinde je dnes smýšlení jinaké.

Předmětem politických hovorů a jednání
poslední doby jsou v Praze ovšem především
smíry, jež ke sněmovním volbám spolu uza
vřely strany mladočeská, staročeská a radi
kální, slíbivše si, že si při volbách vzájemně
zapůjčí voliče. My jsme evó mínění v záleži
tosti té vyslovili posledně, netajíce se potěše
ním, že smíry ty byly uzavřeny. Nač to dále
tajiti, že uzavřenímjejich oslabeny bylyu nás
živly radikální a že hlavně „Národní Listy“
byly stranou mladočeskou na oltář vlasti obě
továny, kteroužto oběť list ten dle vlastního
doznání ochotně a rád přináší. Po uzavřeví
smíra odpadne nyní celá řada otázek, o nichž
druhdy „Národní Listy“ psávaly tak samo
statně, že i od odpůrců musely býti čteny a
hledány. Této své interesantnosti, sohválením
dobrovolně se zřekly a dnes, kdy uzavřen
obecný národní smír, lid pochopitelně bude
považovati veškeré listy za stejně zajímavé
a za stejně vlastenecké a přirozeně bude vy
bledávati z nich ten —nejlevnější. Již does jest
znáti, že „prapory“ stran stávají se Jidu lho
stejnými a proto sotva chybně počítáme, že
administrace „Národních Lista" záhy bude
moci redakci eděliti výši oběti, jež ony smíru
se Staročechy a radikály ochotně věnovaly.
Smírem tím získala nejvíce strana staročeská,
jíž se dostalo při něm rehabilitace a povzne
šení, o nichž se v Čechách nikomu ani ne
snilo. Po dlouholetém zrádcování najednou
přišli páni za ní s prosbou o pomoc a smír

— — — Slepý dostal buchtu!V neděli konaly všechny strany schůze
svých důvěrníků a ta nejtesklivěji dopadla
schůze mladočeská. Z posvaných dostavilo 80
sotva deset procent a nálada byla stisněná,
tesklivá a „Národní Listy“ ve schůzi té byly
bez zastoupení a vlivu, kdežto drahdy vědy
cky, jak mělnický pan Maloušek, vzpomínajedra. Sladkovského a dra. Jaliea Grégra, zcela
správně připomenul, hrávaly vemladočeských
shromážděním prim. Všeobny smířené strany
vydají vlastní volební provolání, tak že vlastně
celý ten smír není ničím jivým, než-li dozná
ním bývalých společných politických chyb a
nyní z toho jevící se slabosti, když se takto
vzájemně podporují a jedna druhé nastavuje
prázdný pytel, který sám státi nemůže.

My se ze smíru toho a jeho mravních
důsledků jenom upřímně těšíme. Jenom to
bychom rádibyli viděli, aby se byl stal při
příležitosti takové, při níž by byla rozdilena

práce a nikoliv mandáty a výhody. Prohlašo
vati, že třeba jest smíru za ou odporu

německým chtěním, nehodí se do politi
ckých důvodů dnešních dnů. Vždyť předce ně
mecká politika novznikla posledním vy
psání sněmovních voleb, ta jest dala poněkud
staršího a proto vážného politika zaráží při
znání, jakoby čeští poslanci a český národ o
německé vybojností dříve nevěděli. Proto jsou
lidé, a těch je velmi mnoho, kveří přímo od
suzají odůvodnění, jímž byl zjednaný smír
protivován a litují, proč nebyl odůvodněn
pravdou, že totiš český lid jest již tak po
kročilý a patrně nedá se více vásti novinami
a osobami, ale že instinktivě žádá cíle a účele
a nespokojuje se více hesly. Podle toho stojíme
na prahu nové doby české politiky, vcházíme
v óra KX. věku, která právě uzavřeným smí
remuzavřela českou politickou historií věka

Drobná obrana.
Česká demokruele, takto horlivá ve

lebitelka Hasova, dává návrh, aby Se vyučo
vání nábošenství ze škol odstranilo a nahraze
no bylo některým předmětem „ažitečnějším.“

Míní-li to upřímně, pak se jistě Hasa
odřekne, neboť ten psal zcela „zpátečnicky:“
„Kterážkolivěk péče není potřebná k jednomu
konci, jenž jest radost věčná, ta jest péče ne
hodná. — Již Kristova pravda i Kristas málo
v lidech svítí, ani již chtí, aby čtení nekázali
a Krista nejmenovali. — To věz, že kázaním
slova Božího rozmumse oavěcuje, zatvrzení v Zlos
ti se ruší, hřích se pudí. — Nižádného záko
na neslnší křesťanu slyšeti a čísti, jedné zá
kon Božích přikázaní; neb nižádnébo jiného
zakona neslaší plniti, konati neb zachovati.“
Milý Hase, pozoraj a viz, jaká důsledná četa
se kolem tebe kupí. Gratuluj si, můšeš-li.
Jedaou jsi volal s Písmem proti avůdcům:
„Lide můj, ti jenž tě blaženým nazývají,-ti tě
klamají.“ Ale teď by bylo potřebí ještě mno
hem silnějšího houknatí do uspalého svědomí
některých našich vůdců žurnalistů a sotva by
to bylo co platno.KN
řízenínových biskup v královstvíeském.

Dlouho mlčeli jame o této věci. Věřili
jsme pražským „Katolickým Listům“, že na
věci nic není. Věřili jsme, že se pověst ta vy
vinula z jmenování dvou nových avětiících bi
skopů pražských Němce a Čecha. Ale dnes
můžeme zcela vážně čtenářstvo naše i veškeren
lid český ujistiti, Ze oláda vídeňská kvůli Ném
cům o sřísení biskupství v Chebu stojí a jiš$
vyjednává.

Ustapají tím opět a opět rozhodující
krohy stranám které na úkor Rakouska mer
momoci chtí utvořiti z Čech dva kusy, jeden
čistě německý a drahý emíšený. Jako praví
vlastenci čeští i rakouští masíme užíti všech
slušných prostředků ku zamezení této práce
pro krále praského. Ale ani jako katolíci
k tomu milčeti nemůžeme. Jest pravda, že jest
v Čechách zapotřebí větší počet diecási. Ale
tolik musíme až i Římu pověděti, že „rein
deuteche“, čistě německá, diecése v Čechách
jest nemožnou z té příčiny, že žádný rozsá
hlejší kraj vlasti naší bez Čechů není. Bylo
by to jen na škodu svaté Stolice a Církve,
kdyby se propůjčila k ubijení Čechů k vůli
fanatickým nacionslům aneb dokonce k vůli
wolfianům. Přejeme ovšem Němcům biskupství
v Chebu, alo za tří podmínek. Předně, aby svatá
Stolice sama za sankce vlády vydala spraved
Jivé, ale i rozhodné rozkazy a instrakce o
kázáních, cvičeních a podobných bohoslužeb
ných úkonech a slažbách ohledem na menšiny
ne však dle obcovací, nýbrž dle mateřské řeči
spočtěné. Za drwhé, aby biskap v Čechách
obou jazyků byl tak mocen, aby mohl v nich
slušně bex chyb a směšné výslovnosti kázati,
jak to beztoho sněm tridentský přikazaje.
Totéž ať platí i o kněžích dle potřeb
a osad farních. Ať se tedy £ roskazu
církve ve všech | seminářích tedy i
v Chebu a v Litoměřicích — bohoslovci učí
drahémo jazyku vlasti naší. Za třetí žádáme,
ať se zřídí oproti Chebu biskupství nové též.
v českém území. Víme sice z nejbezpečnějšího
pramene, že se jedná též o zřízení nového
biskapství v Kutné Hoře, ale vídeňské vládě

nevěříme. Po těch všech křivdách na nás spchaných obáváme se, že by vláda Němcům
biskupství zřídila, ale Čechům jen elíbila.
A nic nenamítáme, zůstane-li při hradeckém



biska, Děco Němců a přidělili se jich
něco kutaohorskému. Bude to jen
spravedlivo, budou-li všecka biskupství v Če
chách smíšena a přijmeme zajisté i my vřele
rozkazy papelské na ochranu menšin německých.

„Tolik před časem především pánům po
alancům a důstojnému duchovensatvn!Rázné ně
jaké akce jest zapotřebí. Radíme včsk akci
tuto společně s biskupy českými. Zásadounaší
budiž: vládě vídeňské nevěřili a proli nekřestam

skómu nacionalismu — Hřebas i německých knáší
— čistě katolickými sásadamí lid svůj 6

Politický přehled,
Říóská rada svolána jest na čtvrtek dne 17.

Hina.
Na schůzi důvěrníků strany mladočeské, jež

se konala v neděli 29. září, schválen byl volební
kompromis se Staročechy a radikální stramou stá
toprávní, jakož i znění: volebního provolání, k ně
muž připojena jest kandidátní listina. Mimo to
usneseno, vyzvati rolnictvo, by se přidrželo strany
mladočeské a snah strany agrární se vzdalo.

Y neděli kcnal se též v Praze sjezd důvěr
níků strany staročeské ze předsednictví dra Riegra.
Kompromis ujednený výkonným výborem staro
českým se stranou mladočeskou ochválen, rovněž
i volební provolání a kandidátní listina.

I se strany radikální schválen v sobotu kom
promis s Mladočechy.

Jednání agrárníků a Mladočechy nemělo vý
sledku, poněvadž agrárníci žádali 20 mandátů,
kdežto Mladočeši nabízeli jim jen 8.

V minulých právě dnech sestoupil se státo
právní klub českých stran (staročeské, mladočeské,
radikáloí a agrární); klub neznamená splynutí
stran, nýbrž sestoupil se jen, aby v zásadních
otázkách politických a národních vystupoval jed
nolitě.

Němečtí lidovci v provolání svém žádají
zvláštní postavení pro Halič, bospodářskou jednotu
s Německem, zavedení německé státní řečia k tomu
rozdělení královatví českého dle národnosti.

Pokrokoví Němci žádají zvláště za úplné roz
dělení země České, za ustanovení výhradně něm.
úředníků v území tak zvaném uzavřeném; dále
aby prohlášena byla němčina státním a sprostřed
kovacím jazykém v celé říši.

V Kapsku jsou Angličené bezmocní; Botha
postupuje vítězně do Natalu, v Oranžsku a Trans
vaalu není mnobo nepřátel, sale jak se zdé, ne
troufají si Aagličané odtamtud svoje vojsko od
volati. © Dewetovi Angličané mlčí.

Kitchener vydal proklamaci, ohlašující pod
mínky o prodeji statků Boerů dosud válčících,
Dle těch pokládá se vydržování takových burg
berů, kteří válčí ještě po 15. září, za bří č, které
má se ubraditi z majetku téchto burgherů.

ABBÉ
Zčinnosti katol. spolků.

Z Čermileva. Den sr. Václava,patrona na
čeho, zůstane všem věrným a upřímným katolíkům
černilovským na vždy v milé paměti, e to ze tří pří
čin: Katolická jednota naše toho dne pořádala sla

FEUILLETON.
Z Babylona do Borromea.

(Dokončení).

Proto odhodlali jsme se k vůli tomu hráti
se živými loutkami. Sebrán romantický kus »Princ
Mordulín a princezka Šnofonie.« Týcův Mordulin
byl skvostný výkon dramatického umění; aspoň
ti »menší« stále se smáli, tleskali a na konec,
když padla opona, zanotovali známou popěvku :
»Pořád se ptajou«.

*
L +

Roku následujícího 1862 bylo již 112 cho
vanců v našem mladém ústavě.

Z nových Borromeistů vytkou jen některé
mně více známé: .

Z VIII. třídy: Dejl Josef, nyní dp. farář
Přepyšský, na odpočinku v Jablonném, Zima Au
gustin, zemřel v Pánu asi před rokem jako děkan
v Cirově arcidiécese pražské.

Z VIL třídy: Hajzler Frant., teď vidp. děkan,
bisk, notář a bisk. vikar. sekretář v Přelouči.

Z VL třídy: Nedvídek Josef, nyní dp. c. k.
professor, katecheta a bisk. notář v Písku.

Z IV. třídy: Hůlek Jan, teď dp. farář
v Lomnici n. P.

Z III třídy: Řehák Jan, nyní vidp. děkan
a bisk. notář v Opočně.

vmost svěvení svého spolkového praporu sv. Václava:
Kašdý mepředpojatý, který přítomem byl, musí do
snati, še to byla olavnostkrásná, volikolepá, pravá
to manifestace katolického lidu v kollátuře naší čer
nilovaké. Redost byla podívatise na nepřehledné sás
tapy věřícíholidu = blízka i s déli, na bratrské spol

ky naše katolické,které p aby sdílelys námi
radost a prapory nými lesku slavnosti naší.Byly to hlavně opolky: z Hradce Králové, Slezského
P četí, Třebechoviv, Pardubic, « Kostelce n. Orl.,
Sesemic, Hronova, Velkého Dřevíčí, jimů všem za jich
ochota vzdáváme srdečné díky. Drahá pak radost
Dade dne toho byla ta, fe prapor poavětit přijel sám
milovaný náš arcipastýř nejdůstojnější p.biskup Eduard
Jan Nep. Byls to opravdu radost dátinná, upřímná,
kdyš lidový, český biskap přijíšděl k nám jako otec
mezi dítky své. A jak hořela srdce naše, kdyš s kaza
telay slovy přesvědůiteinými mluvil k nám všemi
Krásná, uchvacnjící byla to slova, jimiž dokázal nám
nejdůstojnější pan evětitel, arcipastýř náš, že prapor
ovatováciavský jest praporem kto natví, praporem
mravnosti, vzdělanosti a pravé lásky k Bohu. Dle
slov tohoto osvědčeného vlastence chceme vždy jsko
věrní katolíci a upřímní Čechové krášeti pod praporem
svým ve Ulepějích vávody uv. Václava. Kóž by jen
nejdůstojnější náš arcipastýř došel všude takového po
rozumění a asnání jsko u nás, kéž by všichni pozna
li, še nejedná se mu o nic tak, jako o rozšíření a
upevnění našeho av. nábošenství. A konečně třetí pří
čine, pro kterou na vědy den sv. Václava zůstane
nám v milé upomínce, jest ta, že nejdůstojnější pan
biskup — nazvav Černilovve své řeči jednou £ nej
milejších srých osad v diecési — povýšil fara Černí
lovakou na děkanství a našeho milovaného a horlivé
ho pane faráře Jana Fr, Seidla za prvoděkana. Pový
šení toto sároveň osnámeno bylo Jeho Veličenatvu,
jakožto nejvyššímu patronu. Tímto povýšením a vyjá
dřením eo arcipastýře jeme velice vyznamenání a my
katolíci jsme na to hrdí. Ze erdce přejeme toto pový
šení našemu horlivému a dobrému pastýři duchovní
Iu, neboť za svó práce, za 6voa horlivost a okravu
chrámu Páně a pro spásu našich duší zaslouší si toho
v plné míře, a my katolíci vědy věrně státi budeme
kolem něho seřadéni, odrážejíee útoky nepřátel. aby
chom aspoň poněkud odměnili se mu za to, co pro
nás učinil a činí. Kóž nám Pán Bůh hodně dlouho
prostřed nás zachová a sílí našeho milého a dobrého
pana děkana. To jsou tři příčiny, prokteró se radu
jeme my katolíci černilovětí, a radost tu nikým si
vsíti nedáme, třebas 0 nás — jak jistě čekáme — i
hanlivý, ovšem že lživý článek napsal nějaký nedou
čený p. redaktor v plátku avém. V úzkém kroužku kře
stanských eocialů našich promluvil jistý rolníknásledu
jící proslov: Velectěnéshromáždění, bratři milí! „Svor
ně bratři stujmo k matce, k matce velké jediné ať se
a leskem dávné slávy prapor se |vem rozvine; spánek
dlouhý dal nám síly, s jitrem kyne oslava, jenom
svorně, svorné hájí štít svatého Václava.“ Slovy těmi
elavného básníka a vlastence Václava Crhy vítám Vás
drasl přátelé, jenž sešli jste se som, byste s námi osla
vili památnou pro nás alavnost, svěcení spolkového

prapora. Krásnými slovy těmi povzbuzuje nás básníklásce k drahé vlasti naší, vybízí nás k vytrvalosti
v boji za svoboda národní. Kdož z nás by teké ne
miloval tu drahou matička vlast, kteráž nepřátely epu
stošena, nepohřbila v hroudu svoji syny své, ale slávu
opět jim vrátile, kdož z nás chtěl by zapříti svoji
řeč nedávno z rakve vyproštěnou? Láska k vlasti
údělem je«t každého upřímného Čecha, každého z nás,
vždyť v tom vznešený příklad dává nám Jeho bis
kupská Milost, nejdůstojnější vrchní pastýř náš. My
však v ohledu dachovním máme jinou ještě, rovněž
tek pečlivou a starostlivou matičku, která více než
ta první pečuje o blabo synů svých, o blaho jedno
tlivcův i celých národů, máme matku církev. A ne
třeba mi snad ani dokázati, kam vede neláska a ne
přízeň k této drahé matce naší, omezují-se jen na
několik nejstračnějších slov, připomínaje jen krátce
sláva českého národa za Česu otce vlasti, kdy předko
vé naši zbožní byli; a opuštění matky církvo dovedlo
je us Bílou boru, ona Kalvarii českého národa; při
pomínám zpustošení vlasti a klesnutí národa revolucí
francouzskou, ano oslé řady pohrom mobl bych vy
jmenovati, jež zavinilo opuštění církve a Boha. A ač
to historicky dokázáno, přece v nynější ovrícené době

———

Z IL třídy: Šubert František, teď řiditel
národ. divaala v Praze na odpočinku, ŠrámekJan,
nyní vldp. bisk. vikar, sekretář a farář v Nebeské
Rybné.

Z bývalých našich pánů profesorů jsou mezi
živými ještě tito:

Pan Tomáš VilémBílek,řiditel, teď v Praze;
Msgr. Bohumil Frant. Hakl, pap. prelát a děkan
v Hořicích a p. Josef Končinský, c. k. gym. ři
ditel na odpočinku.

Dle nedávné nám z Borromea zaslané zprávy
bude průběhem několika let na lepším a zdra
vějším místě zbudováno nové smonumentální«
Borromeum s útulnými zahradami, prostranným
nádvořím a s krásnou kaplí v konviktě, na jejíž
výzdobu milodárkem přispěti byli jsme právě vy
bídnuti my staří Borromeisté.

Tu mi napadá jedna episoda ze studentských
let. Na večer jednoho dne zastaví mne pan vice
rektor, abych zítra po ranní modlitbě mu mini
stroval při mši svaté i přibral si k tomu úkonu
ještě guartána Schustra. Na mši svaté byly
ctih. sestry a dvě dámy. Po mši sv. musili jsme
jíti do bytu pana místořiditele, kdež vyplatily
nám neznámé dámy — byly to šlechtičny —
deset zlatých od ministrování.

Hluboce se uklonivřše a nejapně poděkovavše,
odešli jsme rozradostnéní.

Nedá mnoho, když zašle během t. r.

50 zl. na novou kapli byva pětizlalový ministrantv steré kapli Borromejské |. P. 1862.

ntává se te matička církov opuštěnou, mnoho lidí stydí
se vyznati své nábolenetrí. Řby pak nábošenatví s víra
v Boha docela nezanikla a na jeho místo nedostavila

se mravní spousta, zakládány jedaoty s spolky kato
lické. Není pakk apolek takový výbojným, rebelantským,jako mnohý snad se domnívá, nýbrž jen spolkem zbož
ným a vlasteneckým a jen v případu nejnutnější po
třeby spolkem obranným. A spolek takový před čtyřmi
roky i a nás saložep, ne snad takna obranu, jako spíše
ku vzájemnému sbratření, poučování se čtením dobrých
knih a časopisů, utvrzováním Ben vířea lásce k vlasti.
Církev a vlast, tof tedy heslem člena spolku katolického,
tof ony dvě matky každého katolického křesťana, a
dvojí toto mateřetví shromažďuje nás dnešní památná
slavnost našea sbromadďovati nás vádybude tento prapor
a obrazem velikého světce našeho . . . A jasný tento
cíl mejícejna sřeteli, ničehonečiňte ai s tobo, badete-li
snad sa týden čísti v některém tom listě o nějakých
studených bratřích, s pomněte, že lépe jest jednati
s chladnou rozvahou než s horkou vášní... . Nuže
tedy, věrní bratří moji, statečně v šik pod prapor sva
tébo Václava za svatou věc církve i národa| NechÉ

veliký uvětec náš mocnou naší ochranou, nechť veden néš k dávné jeho slávě a chrání vlast naši ode
všech pohrom, nechť prapor náš s obrazem jeho nad
hlavami našimirozvine ee v lásce, míra a přátelství,
nechť rozvine se ku vzájemné ovornosti, upřímnosti a
bratratví mezi členy i nečleny, ku cti osady, ku blahu
vlasti a k oslavě národa!

Z Kostelce m. Orl. KatolickáJednotapo
řádá dne 6. t. m. v sále „na Rabštejně“ velký kon

cert sa A lové. p. t. pí. Jančové,choti inšenýra v HradciKrálové, dp. faráře Antonína Boháče,
virtuosa na flstnu, p. Václava Chmela, operního zpě
váka z Prahy, p. řiditelo Alberta Jeřábka, virtaosa na
čello a al. pěveckého sbora. Program bohatý. Začátek
přesně v 7 hodin večer.

Z Červ. Peček. Spolekkatol.učitelůkonal
ve dnech 28. a 29. září přednášky při naší měsíční
schůzi. Přednášel p. František Jelínek, učitel z Ma
lotic a p. Karel Jelínek, učitel ze St. Kolína. První
p. řečník mluvil na den av, Václava: O počátku vy
chování. Jakožto úvod předeslal několik slov o tom,
čím je spolek katol. učitelů a o příčinách, pročpo
vatal, jakož i o jeho účelu. Přecházeje ku vlastnímu
předmětu své řeči, detinoval vychování působením do
spělých na nedospólé, aby tito přivedení byli k tomu,
by sami domohli se jednou svého ustanovení. Křesťan
ví, že cílem stanoven člověka život věčný a proto vý
chova má směřovati ku dosažení cíle toho. S vycho
váním jest započíti již před narozením, což patrno
z toho, že potomcidědí tělenné i duševní vlastnosti
svých rodičů, kteří tudíž mají se snažiti, aby byli
opravdu dobří. Dítky třeba vésti od nejútlejšího mládí
ku zbožnosti. Při výchově je potřebí svornosti otce a
matky v jednání s dítkami. — Druhého dne v neděli týž
p. řečník mluvil „o vychování ženského dorosta“, po
dával přítomným rodičům praktické pokyny, jak moji
zacházeti se svými odrůstejícími dcerami. Pan učitel
Karel Jelínek ve vzletné řeči „o moci otcově“ v ro
dině kladl otcům na srdce, jak svědomitě mají uší
vati savémocí nad dítkami, jak ve všem dobrým pří
kladem jest jim předcházeti, aby z nich byli fádní
lidé, Posluchači vděční byli milým p. řečníkům za
jejich obětavost, věnovanou zdaru dítek.

Z Vídmě. „S Bohem zační v každé době, po
daří se dílo tobě“. Tot heslo každého řádného křest.
sociala. Heslem tím řídí se i katol.-polit. Jednota
pro Čechoslovany ve Vídni a D. R, která slavila v ne
děli dne 22. září t. r. avó tříleté trvání. Slavnost po
čala slavnými službami Božími v chrámu Páně svaté
Anny, kde dp. Tomáš Blaha, oblíbený to kazatel,
velmi správně poukázal na úkol a důležitost této jed
noty. Odpoledne v 5. nod. uspořádána byla slavnostní
akademie v Národním domě XV. okr. Učastenství bylo
tak veliké, čo již před započetím hosté odcházeli, nes
mohouce dostati místa. Sál, galerie i obě postranní
místnosti byly přeplněny. „vnitř přítomno bylo přes
700 osob. Na prvním místě dbáno bylo ovšem o pou
čení, kterého se lidu dostalo v plné míře vo ulav
n ostní řeči, již měl zasloužilý a oblíbený řečník, dp.
Valonšek z Němčic. Promlavil „o účelu spolku“
nejen srozumitelně, alo i věcně, k. p. povzbuzuje lid
ka spolčování 8e ve spolcích dobrých, jako je katol.
pol. Jed. Shromáždění a „velikou pozorností sledovali
jeho řeč, po jejíž ukončení odměnili jej dloahotrva
jícím potleskem. Pak následovaly zpěvy, jež řídil pan
Frant. Halonska a žertovné přednášky p. Horákuvy
a na konec taneční vínek, Národní kapela p. Frant,
Halousky mile bavila posluchačstvo. Úbecenstvo se
trvalo dlouho při nenncené a milé zábavě. Slavnost
tato nejen že přispěje hmotně spolku, ale i duševně
lidu, Podotknoati sluší, že jako jindy při všech slav
nostech a lidu prospěšných podnicích,tak i tentokráte
zůstala české katolická intelligence (kromě našich če
ských kazatelů) — doma.

Zprávy místní a z kraje.
Tragická dohra ka sebevraždědra. Falt

pera. Professor zdejší realky p. J. Pavlík, muž velice
vzdělaný, jenž teprve ruk zde působí, seznámil 80 s
dcerou dra. Fultnera, již chtěl pojati za choť. Avšak
náhlý ekon dra. Fultnera a okolnosti, které ho pro
vázely, velmi rašivě působily na mysl prof. Pavlíka;
stal se zadumčivým a norvosním. Ve čtvrtek dne 26.
září t. r. přišel p. professor do Besedy, kdež počínal
si velice nápadně. Přítomní snažili se ho baviti, ale

marně. Prof. Pavlík zašed pak do neoavětlenéčítárný,trávil ta nějakou chvíli. Brzy osval se z čítárny hluk,
křik a stěkot, a když poděšení hosté tam přiepěchali,
ehledali ku avému zděšení, že p. professor šílí. Ne
božák dopraven v pátek do ústava pro choromyslné
r Kosmonosích. Jest prý naděje, že se nebohý zase
uklidní.

Komcert klavírní virtuosky slč. Elly Správ
kové za ochotného spoluúčinkování pí. Antonie Pip
pichové s Chradimi konati se bude v neděli dne 6.



října 1901 o půl 9. hod ved. © městském Klicperově

díradle v Hradci Králové. P Erdprodej lístků převzalos ochoty knihkupectví B. E. Tolmana.
©heň. Ve středu dne 2. října t. r. vypukl kol

1 hod. odpol. oheň v dřevníku u p.V. Valdska, měs
tana královébradeckého, na Malém náměstí. Přikva
pivší hasiči uhasili záby obeň; příčina téhoš dosud ne
vyšetřena. Škoda není velikou.

Zadání mýtného poplatku. V obradimském finančním okresu vydraží se osstou veřejné
eoutěže vybírání mýtného poplatku při erárních mýt
mích stanicích a sice v Novém Hradci Králové, Slez
ském Předměstí, Kuklenách, Lípě, Třebechovicích, Par
dubicích, Dratkovicích, České Skalici, Krouně, Holiofoh,
v Roudnici (okres Nechanice), Bohdančí, Trotině, Ostro
vě, Bylanech, Častolovících a Litomyšli, — Pronajmutí
může se vstahovati buďto na doba jednoho roku, t
jest od 1. ledna 1902 aš do 81. prosince 1908 bezpod
mínečně, aneb na další jeden neb dva roky to jest
na rok 1905 a 1904 podmínečně. Dražbu provede vy
slaný úředník c. k. finančního okresního řiditeletví
Chradimského v následujících dnech: 1.) Obledně
mýtních stenic v Novém Hradci Králové, Slezském
Předměstí, Kuklenách, Lípě a Třebechovicích dne 11,
října 1901 o 10té hodině dopolední v městském úřa
du v Hradci Králové za % silniční délky a vyvolací
cenou ročně 4.000 korun; na Slezském městí na
t silniční délku s vyvolací cenou ročně 700 korun;

v Kuklenách za 1 silniční délkupěi jízdách na poděbradsko-néchodské eilnici (od ne Roudnici) ss
2 silniční délkz, při jízdách a sice na Kutaohorské
neb Králové Hradecko-Čechtické ailnici a na parda
bické spojovací silnici (od Bohdanče a Opatovic, jakož
i v opáčném směru a vyvolací cenou ročně 2830 K,
v Lípé za 32 silniční délky a vyvolací cenou ročně
1022 K, v Třebechovicích sa 1 silniční délku a vyvo
lucí cenou ročně 1420 korun. 2.) Obledně mýtní ata
nice v Pardubicích a v Dražkovicích dne 13. října
1901 o 9té hodině dopolední v městském úřadu v Par
dabicích. Mýtní poplatek se vybírá v Pardabicích za
2 silniční délky s vyvolací cenou ročně 8.540 korun;
v Draškovicích za 1 silniční délku s vyvolací cenou
ročně 2712 korun. 3.) Ohledně mýtní stanice v České

Skalici dne 14.Hjna 1901 o stí hodině odpolední uměstského úřadu v ČeskéSkalici. Mýtní poplatek ne
vybírá za 1 silniční délku a vyvolací cenou ročně
1816 korun. 4) Ohledně mýtní stanice v Krouné dne
16. Hjna 1901 v 11:/, hod. dopolední u městského
úřadu v Hlínsku. Mýtní poplatek se vybírá za 1 sil
niční délku e vyvolací cenu ročních 38 korun. 5.)
Uhjedně mýtní stenice v Holicích dne 17ho října 1901
v 10 hodin dopoledne u městského úřadu v Holicích.
Mýtní poplatek se vybírá za 2 silniční délky a vyvo
Jací cenou ročně 880 korun. 6) Ohledně mýtní stani
ce v Roudnici dne 18ho října 1901 v 11 hodin dopo
ledne u obecního úřadu v Roudnici (okres Nechanice.)
Mýtní poplatek se vybírá za x silniční délky s vyvo
lací cenou ročně 308 korun. 7.) Ohledně mýtní atani
ce v Bobdanči dne 19ho října 1901 v 10 hodin dopo
ledne u obecního úřadu v Bohdanči. Mýtní poplatek
we vybírá za silniční délku s vyvolací cenou ročně
402 korun. 8.) Ohledně mýtní stanice v Trotině dne
42. října 1901 v tI hodin dopoledne u městského
úřadu ve Smiřicích. Mýtní poplatek se vybírá za 2
silniční délky a vyvolací cenou ročně 2206 korun. 9.)
Ohledně mýtní stanice v Ostrově dne 34. října 1901
© 10'/, hu.dině dopolední u městského úřada ve Vyso
kém Mýtě. Mýtní poplatek no vybírá sa 1 silniční
délku s vyvolací cenou ročně 424 korun. 10.) Obled
ně mýtní stanice v Bylanech dna 25ho října 1901 v
9 hodin dopoledne u c. k. finančního okresního řidi
teletví v Chrudimi. Mýtní poplatek vybírá ne za 2
silniční délky a vyvolací cenou ročně 2740 K. 13.)
Ohledně mýtní stanice v Častolovicích dne 26. října
1901 o 3:/, hodině odpolední u dozorčí aprávy c. k.
finanční stráže v Kostelci n. Orl. Mýtní poplatek se
se vybírá zu 2 silniční délky e vyvolací cenou ročně
1810 korun. 12.) Ohledně mýtní stanice v Litomyšli
dne 80ho října 1901 o 11, bodině dopolední u měst
ského úřadu v Litomyšli Mýtní poplatek so vybírá
Ea 3 eilniční délky a vyvolací cenou ročně 841x korun.
Vybláška o pronajmutí vybírání mýta jest vyložená k
libovolnému nahlédnutí zároveň s drašebními podmín
kami u c. k. okresního finačního řiditelatrí v Chra
dimi,jakoži u příslušnéhoměstskéhoa obecníhoúřa
du, dále u příslušné c. k. eprávy dozorčího okresu
finanční stráže. Písemné nabídky dlušno podati buď

přednostoví c. k. finančního okresního řiditeletví vhradimi nejpozději 2 dny před dražbou do 11, hod.
dopolední neb v den dražby, před početím ústního dra
žení, vyslenému dražebnímu komisaři,

Z Nov. Bydžova. Šlechotnámysl,jež na
kladem 50.000 sl. v čistě gotickém slohu dle plánu
svěčnělého architekta J. Mockra zbudovala překrásný
nový kostel hřbitovní, který ndp. biskupem naším
Edvardem Jan Nep. ke cti Sedmibolestné Rodičky
Boží vysvěcen byl, nezapomněla ani těch, kteří dle
vůle Boží nedočkali se slavnostního jeho vysvěcení.

Bylať drahého dne p svěcení eloužena mše av. zavšecky v Pánu zesnulé dobrodince nové této avatyně.
Kéž Bůbodmění je věčnou slávou, že milovali okrasu
do.u Jeho! — I v přifařenéobci Zábědově konána
byla v den av. Václava významná slavnost svěcení
mové školní budovy a nového hřbilova, ješ obětavá
tato obsc s velikým nákladem byla postavila. Před
obojím svěcením erdečnou promlavu „o důlešitosti
nábož. mravní výchovy“ a pak „jak dočkati se mů
Šeme slavného vskříšení“ měl vdp. J. Šrámek, děkan
novobydšoveký, jenž i obřady svěcení vykonal za as
olatence kněší u přítomnosti c. k. okr. hejtmana p.
V. Volzara, o. k. šk. inep. J. Confala, okr. starosty
p. J. Doležala, p. J. 8. z Rittrů, učitelstva a j. jakoš
i velkého množství obecenstva. Přejeme zachovalé obci
sábědovské, aby za všecky oběti dočkala se hodně
radostí na svých dětech! —

Z Chlem. Někteří voliči okresu Kosteleckého
m. O. avolalí na den 33. září voličekou sohůsi do
Chlen. Zahájil ji p. starosta ze Žďáru, litnje, še
rolníci mají nepatrný zájemna tak důlešité věci jako
sou volby; sešlof se málo voličů. — K návrhu p.
tépaře zrolen byl předsedou tóto sohůze p. Šabata

st. Týš ci přeje, aby minulost byla při volbách učí
telkou budoucností; ukazuje na avornost voleb za
doby staročeské, kdy cílům svým jeme byli blíte;
neboť jeme se mohli pochlubíti aspoň nějakými vý
oledky činnosti našich poslanců. Prosf, aby kandidáti

neslíbovali věcí, o nichě předem vědí, že jsou nespinitelné a ukazuje na velikou zodpovědnost poslanoe.
Vybízí uvědomělé rolnictvo, by do sněmu vyslalo
muže, jenš by es o subožené rolaictvo poctivě staral.
Pak představuje kandidáta p. Frant. Chaloupku, rol
níka v Libli a udílí ma slovo. Pan Chaloupka praví,
že chce mluviti prostě, ne naučenou řeší. Bylo jiš
mucho slibováno a proto těžko něco nového, co by
táhlo, alíbiti. Po všech těch alibech v národnostní otáz
ce stojíme od cíle dále než před 14 roky. Vláda so
tší z naší vzájemné nesvornosti a vyhovuje jen Něm
cům. Ještě horší jsou hospodářské poměry. Stav rol
nický je přetíšen; oproti všem ostatním stavům nejvíce
poplatný. Ředník je proti zřízení průplavů, amy by
tyto stály obromné saummy, ješ by zase blavně rol
pictvo zaplatiti musilo, anié by mělo s nich jaké
výhody. A poněradě svobodomyslní poslanci jeou pro
zřízení průplavů, nemůže 60 k nim řečaík přidati.
Rovněž nesouhlasí úplně s agrárníky; neboť tito příliš
so naklonili k socialistům. Kdyby si toho voliči přáli,
vstoupil by v případu svolení do strany agrární, slo
zaujal by více sranovisko koservativní. — Plynná,
otevřená m jak doufáme, upřímná řeč p. kandidáta

přijata byla a pochvalou. Pak p. Šabatou ml. čtenabyla resoluce: „Ve Chlenech sbromášdění venkovětí
voliči okresn Kosteleckého n. O. po řeči kandidáte
p. Chalonpky problašují, že jak v politických tak i
národohospodářských zásadách s ním souhlasí a šá
dají, aby i v otázkách náboženských a školských při
držel se a héjil zásad avých voličů, kteříš si nábošen
ství nade vše vádí. Shromáždění rolníci pod tou pod
mínkou přijímají kandidatura p. Chalonpky.“ S reso
lucí touto všickní přítomní projevili úplný souhlas.

Na to p. předseda schůze táže se kandidáta, zdali na tuto resoluci přistapaje. P. Chaloupka prohlásil,
če i on e ní úplně souhlasí a slibuje, še vědy dle
této resoluce bude jednati a že 0e jí nikdy nezprone
věří. Proto se přítomní rolníci zavazují, že 66 0 zvo
Jení p. Chaloupky přičiní,

Úmrtí. Dne 29. září t. r. zemřel ve Smiřicích
vldp. František Mikeš, holický farář ve výslužbě, vo
věku 60 roků. Pohřeb konal se dne 3. října na hřbi
tov emiřický. — P. Jan Ev. Eybl, kníž. arcibiskupský
vikář a farář v Křečhoří,arcibisk. notář, ord. komisař
c. k. gymnasia v Kolíně, člen c. k. okr. školní rady,
apisovatel atd. zesnnl v Pánu po dlouhé a těžké ne
moci, častým přijetím sv. svátostí sbožně k smrti při
praven, dne 1. října 1901 v O1, roce věku svého. R. i. p.

Z Babie. Dne 20. září 1901 přistoupila ku
av. církvi římsko-katolickéMarie Salavová, man
želka Jos. Salavy, rolníka e Malých Losic č. 80, dosud
vysnání helvetského, učinivši vyznání víry v chrámu
Páně sv. Apcšt, Petra a Pavla.

Hospodářská jednota pro Dohalice
a okolí bude míti v neděli dne 6. října 1901 0 2. h.
odpolední valnou scbůzi v hostinci p. Václava Bedná
ře ve Mžunech. Jednací pořádek: 1. Přijímání členů
a vybírání příspěvků. 2. Čtení protokolu minulé valné
echůse. 3. Přednáška p. Ad, Eckerta, řiditele střední
školy hospodářské v Chrudimi: „Jaký vliv budou míti
obilní cla německána našezemědělství“ 4. Volnénávrhy.

Z Broumovska. „OsterreichischeVolkozei
tung“ v čísle ze dne 24. září přináší článek jednající
o zřízení dvou nových biskopství v Čechách. Nejsme
kompetentními fešiti otázku ta, ani nám nenapadá
polemisovati s katolickým listem, přec ale upozorniti
musíme na ukvapenost některých tvrzení řečeného
časopisu, Tvrdí-li „Ó. V,“, že němečtí absolventi gym
nasia proto nevstupují do našich seminářů, poněvadě
vedeny jevu -duchem národnim („čechisch“!, můžeme
nejen poukázati na pražskou universitu, kde k vůli
několika příslušníkům německé národnosti vydržována
jest celá fakulta, nýbrě i poaloušiti malým obráskem
z naší osady. Máme zde též jednoho absolventa, který
chtěl vstoupiti do semináře. Však osvícená kultura
zdejší postarala se, by se tak nestalo. Zavedli milého
kandidáta do hostince, elíbili, že ma ze spolku „Bund
der Deutschen in Běhmen“ zapůjčí peníze, zaopatří
místo atd. „O0.V.“ vytýká Nár. Listům, aby zametaly
před svým prahem — jen ale ať so stará, aby zametla,
co její rodáci nadrobili, pak zajisté nebude tiaknoati
tačným tiskem, že německá osada bude míti kněze,
který ani německy neumí. Vždyť je věsobecně známo,
jak český kaplan se namáhá, aby vyhověl. Poeflojte
si tedy německé stndenty do seminářů, a když jích
nemáte, nestrkejte vinu na jiného. Chcete-li, přesvěd
čte se, če v hradeckém semináři zachovává se právo
Němců až úzkostlivě, a kážate li morálku jiným, řiďte
se dle ní sami. Nechceme bráti v ochranu „Nár. Listy,“
ale proto předce tvrditi musíme, de není logickou tato
odpověď „O.V.“: „Národní listy volají: „Dejte čes
kým osadám české kněze“ — nechť tedy i uznají
apravedlivost našeho požadavku: „Dejte německému
lidu dvě německá biskapství.“ Ka spravedlivému po
šadavku německé strany : „Dejte nám německé kněze |“
odpovidáme krátce: Posílejte syny své v hojnějším po
čtu do semináře!

Dary ma Adalbertinam. Váp.Honik,o.
k. voj. kurat 400 K, vdp. děkan Ludvík 120 K, vdp.
děkan Drořák 30 K, dp. kaplan Elicer 10 K. Zaplať
Pán Bůh!

Různé zprávy,
Anmarchisté. Americký „Národ“píše: Záko

nodáratví proti anarchistům nebylo v této semi nikdy

povadoráno za vášnon otázku. Domnívali jsme se,dyš jsme poskytlianarchistům tolik práva, ag mohli
své rudé theorie vyjadřovati a šířiti, še provádíme
nejlepší ideje svobody slova a ústavní avobody. Bu
deme-li na okamžik nvažovati o těžké zodpovědnosti,
která spočívá na každém jednotlivci, uvidíme, že tato
přehnaná oddanost ku svobodě slova nozakládá se na

rr malomn pry Hricanípravidlonákozejest, abyprávo jedmotlivos koailb tam, kde počína.
právo drahého. Casto jest někdo satčen na olicl
rašení klidu tropením blaku a nikdy nikdo netvrdil,
de byla tím porušena mebo zkrácena svoboda slora.
Člověk, který posílá poštou necadnou literataru, po
dléhá velkému trosta s často kratě pykáza svůj pře

stupek. oč anarchistapraví . věci právě tekpodvratné pro socialní integritu jako tem, kdo níší
mravnost a k tomu ještě líčí anarchismjako školu my
Monky. Myjeme sedali matuto frásí lapit © t

žejíce ne amarohicmjako na škola milenky, takéjeme tak ©ní zacházeli, aš jsme se octl ze cf
zákona. Svoboda slova a bemuzdnost jsou dvě rozdílné
věci. Člověk, který hájí zákeřnou vraádu a radí lídem,

aby vzdorovali zákonům, rašili pokoj a ničili spolešnost měl by býti činěn neškodným. Ti,kdož sdělávali

ústevu a sákony, nemínili svobodou slova to, sbrjíbylo sneužíváno jako bozuzdnosti, jíš datava a vlády
na ní spočívající by snad byly zničeny. Máme zde
přece hlasování, které mé odstraňovati veškeré poli
tické nepřístojností a nikoli vrašednoa sbraň. Ti, kdož
Dejsou spokojeni se stávajícím stavem, mají privilej
appella na spolnobčany, aby přiblásóvání zlo od
stranili. Ti, kdož nejsou volní di průchodu své ne
epokojenosti při volbě, nýbrá sami berou do rakou
mooc, kterápatří většině lidu, hledíce aničiti divot,
zákon a pořádek, abledají, že stojí proti nim lidé
všech jiných stran, kteří vidí ve hlasování avoji
vlastní ochranu, jsouce aohitní, podříditi ae lidovému
všeobecnéma anebo většinováma rozhodnutí. Přivršenci
těchto psendofilosofá, když jejich posice byla napa“
dena, ukazají na pronásledování prvých křestanů jako
na příklad nepochopaného a špatně si představeného
vysnání, na přesvědčení, které konečně zvítěsilo nad
králi a říšemi a stalo se vládnoucím náboženstvím
civilisovaných národů země, Leč přirovnání toto jest
naprosto převráceným. Křesťané zločinů, ze kterých
byli viněni, nepáchali. Zločiny, z nichž anarchisté
jsou šalování a vinění, jeou jimi páchány. Anarchista
jest proti zákonu a vládcům (představitelům vlády), a
aby so sbavil omezení zákona, vraždí vládcenárodů.
Nastane doba, kdy budeme nuceni vymeziti velmi
ostře branice mezi lidskou svobodou a ďábelskou ne
vásaností, která ohrožuje apolečnost. Vědy tau byly
potíše s vymezením téch hranic, poněvadě keždý, kdo
je vymezovati chtěl, byl prohlašován nepřítelem evo
body. Nyní jest plně uznávána nutnost epolečné akos

proš anarchistům. Jeat jisto, že z nynější ponuré a nelahé skušenosti vyplyne na konec přeceněco dobrého.

Nejvyšší moudrost. Před krátkýmčasem
konal se v Pařížiojesd lnčebníků. Na sjezda tom vy
nikající lučebník Bertholet pronesl následující pozo
ruhodná slova: „Na vědě se vidí, že národové jsou
jednota a že pravým zákonem lidekých zájmů je zákon
lásky. Konečný cíl všeho bádání rědeckého jest vše
obecná vzájemnost a bratrství“. — Jeden z největších
a nejrozšířenějších listů francouzských k tomn podotkl:
„Vznešená slova, není-li pravda? Hluboce pravdivé a
tím krásnější, poněvadě jiš před dvěma tisíci lety jistý

prový s7n tesařův a moře Galilejského je pronášelněkolika obndým rybářům, kteří jistě nic nevěděli
o rozkladu elektřinou (elektrolyse) a o lačebných sva
částkách a alončeninách. Ó, vy učenci, vy podivní
učenci! Dobyli jete celý avět. Přemáháte vše rozumem.
Kdo ví, neodhalíte-li ještě tajematví života, Alechcete-li
potom mravní výtěšek sró práce udati sobě i světa,
— ma dně svých křivulí co nalezáte? Slóvo, jež pro
mlavil Ješíše“,

Německé mravy ukázaly se v pravém
světle v neděli 3%. září t, r. v Litovli na Moravě,
kamě za příčinou otevření německé školky mateřské
sehoáno bylo na 8000 Němců arna Wolfova. „Míra
milovní“ Věeněmci v rozhorlení, še Litovel získána
jest národu našemu, atropilí hrozné demonstrace; po
kojné občany, kteří nechtěli s nimi řváti, ztýrali a
okna mnohých domů zvláště záloženského vytlonkli.
Povolané vojsko přibylo teprve tehdy, kdyš už ně
mečtí suřivci bylí pryč. Ev okolních obcích byla okna
vytloukána; ani chudobince, nemocnice a kláštera Re
demptoristů v Července neušetřili. V předminalou pak
neděli v pohraniční obci Zinwaldě byli katoličtí Němci
způsobem přímo surovým popouzení a napadení od
Wolfianů, řvoucích: „Pryč od Římal“; útok jejich,
při němš i krov tekla, byl všsk osadníky odražen.
Tímto odrazem pobonfeno protestantské Německo.

Lu-Simn a La Nim. Je to zvláštní náhoda,
že dva tak různící se předmětyjako Lusín, čarokrůsný
ostrov v sátoce guarnerské a Lu-Sin, čínská cukto
vinka mají stejné jméno i stejné vlastnosti te jim při
pisojí. Lu-Sin znamená prý v čínštině „bojivě — pří
jemný“ a užívá se při všech chorobách brtanu, prů
dušek a Luein ostrov anái jest jako sirní vilosta
tura pro nemocné postižené chorobou dýchadel, ka
tarry atd. U nás Lu-Sin však užívá se již všeobecně
jako regulátorn chotí a jako prostředku ku parfamo
vání dechu. Zvlášť ve Vídni a Budapešti patří Lu-Siw
ku oněn drobnostem, ješ musí mladý elegantní muž «e
sebou míti, jde-li do společnosti, Před vstoupením do
salonu vsíti do úet několik zrnek Lu-Sin stalo se
ohvalitebným urykem elegantního světe, Mladý kařák,
chos-li samesiti nepříjemný dech po kouření, eežvýků
po kašdé cigaretě nějaké zrnko Lu-Sina. Pro lidi, kteří
mají chorobně nepříjemný dech není lepšího prostředku
nešli Lu Sin. Zpěvákům a řečníkům, advokátům a ob
hájcům jest Lu-Sin neocitelným konesrvatorem hlasi
vek a jest jimi všeobecně užíván. Dnes jest jiš La-Sin
zaveden v celé Evropě a málo kdo ví, še jest to vý
lučně český výrobek známé fiirmy A. Mariner na Krá
lorských Vinohradech,



+Probošt

Anděl smrti echvátil do své ledové ná
ruče velebného kmeta učence, jenž až do po
sleduích dnů s duchem svěžím stál oa stráži
proti proudům podlamujícím naše katolické
dědictví. Ještě dosud vychází v „Sborníka“
jeho poslední práce. Dlouhá řada jeho histo
ricko kritických a dogmatických prací, mluví
výrazně o neunavné jebo Čivnosti nu poli
apologelickém. Ani delší, trapná choroba ne
dovedla slovutného harcovníka našeho přinutiti
k odložení požehnaného péra. Teprve smrtí
jeho ruka umdlela

Dr. Antonín Lenz, narodil se 20 únoru,
r. 1827 na dvoře Bartlově a Netolio. Odbyv
a výborným prospéchem studia gymuasijní
v Budějovicích, oddal se r. 1850 studiu bobo
sloví v témže městě. Na kněžství byl vysvě
cen r. 1854 biskupem Jirsíkem. Po svém vy
svěcení působil jako kaplan v Jilovicích a pak
jako administrator fary Budislavské. R. 1858
byl kaplanem v Deštné, a po pilném studio
privátním stal se r. 1861 professorem dogma
tiky v Budějovicích; r. 1806 povýšen na
doktora bohosloví Léta 1882 dostalo se mn
zaslouženého vyznamenání dosazením na ku
nonikát Vyšehradeký. Pět let na to byl zvolen
za probošta téže kapitoly Vyšehradské. Mimo
jiné byl členem panské sněmovny,král učené
společnosti pražské a výboru České Matice,
2. února zulkal zvon nad jeho mrtvolou. —

Z mnohých děl, jimiž se v Pánu zesnulý
postavil v přední řady obránců katolické víry,
vyjímáme nejvýznačnější:

„Učení Jana Husi a jeho odsouzení na
suémě Kostnickém.“ „Učení Petra Chelčického
o eucharistii“ „Vzájemný poměr učení Petra
Chelčického, starší Jednoty Českých Bratří a
Táborů k nauce Valdenských, Jana Housaa Jana
Viklifa.“ „Petra Chelčického učení o sedmeru
svátostí a poměr učení tohoto k Janu Vikli
fovy.“ „Apologie sněmu Kostnického v příčině
odsouzení 45 vět Viklifových,“ „Soustava učení
M. Jana Viklifa“, atd. Pracoval též s výtečným
prospěchem v literatuře asketické a polemické.

Přes padesát zoamenitých prací zanechal
svému národu, na jehož poučení vynaložil
všecky síly své Kéž zesnulého učence Bůh
štědře na věčnosti odmění! Na nás jeat, abychom
pumátku jeho ctili horlivým čtením jeho děl.
O jeho historicko kritickém studiu přineseme
úvahu příště.

Vroucí modlitba se vznáší z úst našich
k nebesům za duši neocenitelného a vlaste
neckého učence; zasloužil si toho plně od ná
roda celého. Kéž sám Bůh štědře Jeho práci
odmění!

Sořvaproní objednávky ka
Jendáře »Štítu oyříseny, jiš
objednávají někteříz příjemcůvpodruhé ;
výrazné lo zajisté svědectví, še „Štít“ letošní
Jest kalendářem hledaným. Text části poučné
« sábavné jest proti roku loňskému značně
rozšířen; obsah pestrý; trhy označeny nejem
na zadních listech,ale i při každém mě
mel v části kalendářné; krásný barevný
obras sv. Antonína, hodící se k zarámování.
Objednávky vyhoví

Politické drušstvo tiskové
v Hradci Králové. Adalbertinum.

(Zasláno.)

Vp. Josef Filler, kapian v Semilech, činí o své
Kaniidateře do sněmu na Jilemnicku a Vysocko toto
problášení:

Na četné dotazy odpovídám veřejně, že
1.) vystupují jakožto kandidát poslanectví úploě

eumostatný, který si nedá vázati roce žádným klobem
ani stranou a tudíž mobu a chci poctivě a spraved
livě pracovati pouze pro zájmy svých voličů ku blahu
milého národa našebo.

2.) Tím, žo atal jsem se knězem, nijak nezřeki
jsem se práv svých politických jakožto Věrný syn nás
roda českého a svéprávný občan rakouský, nýbrž
myslím, če právě tím jsem .oličům svým nejlepší
zárokvu, že slovům svým jistě dostojím,

8.) Domábati ee budu ochranných prostředků
tákonodárných na záchranu rolnictva, řemeainictra
i dělnictva.

4.) Přeji si co možná nejčetnějšího stavu střed
vího. Vážím ci košdé práce —- tělesné i duševní —

pokud: přispívá ku blahu společnosti lidaké; do jisté
míry vážím el i práce nešich obchodníků, učitelů,

. kněží a úředaíků. Stát nechť pečuje ve srosamění se
opotečenatvy (rolnickými, Fmeasickými, ohrbníníní
atd.), by pro nejdůlešitější potřeby žívotní stanovena
byls míra, vába i cena.

5.) Ježto však ke všem těmto opravám jest
třeba velikých nákledů peněžních, tyto pak neplodvým
militarismem jsou u veliké míře pohlcovány, jsem pro
to, aby počet vojska a břemena vojenská byla uníšena
ne míru nejmenší a os místě vojska, aby byly 12s
vedeny metinárodní emírčí soudy.

6.) Co by všsk byly platuy sebe lepší zákony
a sebe propracovanější programy, kdyby člověk, který
je zachovávati má, byl otrokem různých vášní: no
bectví, sbýralosti, lenosti, nepootivosti, násiinictví atd.
Není zákonů tak důmyalných, aby se obejítí nedaly
a proto přeji si, aby člověk již od útlého mládí byl
veden k poglivosti, pracovitosti, avědomitosti, aby byl
nejen po stránce rozumové učeo, ale i vzděláván a
náležitě vychováván. Za nejpevaějčí však a nejbet=
pečnější podklad pravého vzdělání a zušlechtění po
kládáém náboženství Kristovo, jemuž Evrope vděčí
vysoký stupeň své vzdělanosti,

7.) Proto nemobu pokládati náboženství to za
věc soukromon, za věc jednotlivce — nýbrž za věc
veškeré společnosti lidské velice důležitou. Nesmí pro
nikati duši jeuom těch nižších, ale 1 těch vyšších,
veškeré rodiny, školr. V tomto požadavku sbodaji se
nejenom s velkými apoštoly Slovanstra: av. Cyrilem
a Methodem, Václavem, Karlem IV., otcem vlasti,
ale i a muži jako jsou: Janu Žiška, M. Jan Has,
Havlíček, Palacký a Komenský| Nejsem ani pro sní
žení vzdělání ani pro skrácení návštěvy školní, ani
pro nedůstojné materlelal postavení učitelstva, nýbrž
jedině proti zavádění německých systémů školy Has
nerovy a Ditrtesory do národních škol naších.

8. Prodclnnt jsa láskou k vlasti, chci jakožto
syn českého národu k duševnímu i hmotvému po
vanesení jeho ze všech uil přispívati a práv své
vlasti a svého jazyka vždy, i na sněmn bájíti. Pro
blašoji za svou nejpředuější a nejdůležitější vlaste
veckoa povinnost, pracovati k uznání nedílnosti, sa
mostatnosti a svéprávnosti zemí koruny české,

(Zasláno.)

Do Ronova.
Dne 22. září t. r. ve schůsí rolnictva vjal

jsem se jak řemeslníků a děloíků, tak i rolníků,
Poukázav k tomu, že jmenované stavy mají mnoho
přítelíčků zvláště tehdy, když jsou vypsány volby,
pokáral jsem neupřímnost Mladočechů, kteří lid jen
balamatí jak se stránky národní, tuk £ politické, Tím
jsem si vek špatně posloužil. Odpůrci moji slovy
mne očernojí, hledíce mě i na živnosti poškodití.
Přes to odporučují odporcům svým raději mysliti,
než po mně kalem házeti. Vždyť jest mou povinností
a vůbec každého, kdo je katolickým křesťanem, há
jíti spravedlnost a zastávati ae bratří rolníků, řeme
elníků a dělníků, kteří mezi p. advokáty mejí pra
málo opřímných přátel. A není tedy divno, když
jsem upozornil p. dra. Pacáka, by mlavil správně,
že si odkašlával — až konečné přestal mluviti.

Proto volám: Bratří, voličové,vzhůru Uvolbám|
Máte svého kandidáta p. Josefa Švejka, rolníka ze
sv. Kateřiny.

Jan Handliř, ©
křesťanský sociál v Ronově n. D.

"Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 27, září 1901. 1 hl.

přenice K 1340—1390, žita K 1140—1170, jodmeno
K 8 80—10:20, ovaa K 6 60—6-10, prosa K 9:40—1000,
vikve K 9.00—10 60, brachu K 1850—31'00, jáhe) K
18:40, krap K 16 00—4000, bramborů K 200—2 40,
jetelového semínka červoného K 9000—102,| jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00 (0—00'00, máku K 8000,
olejky K — ————, Iněného semene K 16-50—19-00,
100 kg. šitných otrab K 1200, pšenió. otrab K 110,
1 kg. másle K 2:33—240, 1 bg. sádla vepřového K
1'40—176, tvarobu k 0-32—0-86, 1 vejce bh. Jedna
kopa okurek K 000—000, jedna bl. cibule K
4-20—6.60, jedna kopa drobné zeleniny K 0:80—480,
1 kopa zelí 680—10— K,

Listárna redakce,
H. K. 43. Díky! Pište častěji,
Z Velké Jesenice a = Týniště. Pro nával

látky příště.

Antonin Sucharda
sochař a řezbář v Nové Pace (Krkonoše)
doporučaje se ku zhotovení oltářů, Božích hrobů

a zolkerých potřeb umění církevního; též zhotovuje y Svótok ne dřeva i s kamene. — Starší

prácí, uměleckon cenu mající, bedlivě opravuje,
poulacuje a polychromuje.Za výrobkyvlastní dílnyruší, jakoži aa řádnou práci při cemách nejmír
njších. 8 úctou veškerou

AunteninSucharda.

Dekorační malit a poslacovač

JAN BARTA,
v Rychnověn. Ex.

Staré náměstí čis. 79.
doporučuje ae P. T. dachovenatvu a pa
por tronátním úřadům P
ro malby chrámů a po

P zlacování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobízen v barvách i kresle
ných, dlezaslaných malých podobisen,

za jichž eprávné provedení se račí.
Omy co najmírnějíí.

Plán na malby kostelů vypracuji na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

NARRNNRNNNNRNNENNNŮ

Nábytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Weg“ Conniky na požádání franko. “l)

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

———————
Oltář

poučná i modlilební kniha
i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
PE“zasíláse "i

v různých vazbách i nevázaný za známé
dosavadni ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.
n

X0

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.12meazanin.

0X
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Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevydší vyznamenání na čkolsk.
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vysn.
za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst.
v Praze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivé: slatá
státní medaile 1892. Jaror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na
: Horách Kutných.

C. k. výs. 4 továrna

na stavbu varhan a harmonii
222, Jam Tučkav KutnéHoře

(založeno r. 1869)

vyrábi A dodává oniveškerýchza nejlep
varhany nmanýchBoustavcO

| uejdůkladněji a v cenách nejmírněj
jů ších; —opravy a přestavb

P varhan provede za nejmírnějšíc
fa podmínek, .

všech soustav pro
harmonia kostely, školya

= salonyvnejlepšímprovedení8pěkz. tiletou sárukon a za ceny mírné.

takepravaamerická harmonia (Gotiago
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpfednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonií na požádání
sdarma a franko.

C. k. státní medailí vysnamenaná

první moravská

výroba věžních : odin
Frant. Moraousa

v Brně, Velké náměstí čís. 6.
vyrábí a dodává

věžové bodiny pro kostely, školy, radnice atd.
s dlouholetou zárakou v dokonelé jakosti.

Rozpočty zdarma.

Oltáře,kazatelny, a td.
nabízi

"V

Přaniišak JITOLŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fatografie a rozpočty na požádání.

a Oltáře,sochyaj.
a — ve vkusném a lovném provedení

-| přemě dle předpisů církevních v kaldém slohu
odporučuje frma

<| Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a sochařský

prácekoktalní pro
v Syohrevě (eohy), založena roku 18568.

i >—| Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na
hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! Plány a rospočlyse nedětují.
Provedeno ko 200 oltářů.

KONE
Josef Neškudla,PETETTC ET

o
© a kr. dv. dodavatel

vwJablonnémnadOrl.č.d.86
Soporunje P. T. veledůst. duchovenstvasvůj všndež osvědčený s mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dy. výrobní závod

všech kostelních paramaniů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zauílají.

Adreea vždy doslovně úplná.
BPA 07000 0 00DCD6 0



NELA OVOOLIN Per Ana 1
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Josef
Štěpán,

závod

poslacovačský

v Pardubicích

jakoži nověstavi
oltáře, kazatelny,
všeho druhu sochy
a veškeré do oboru |
toho spadající práce |

doporučujesvinovací okenice z vlnitého plechu zaručeněocelového,velmilehce |

ZvláštěupozorňujiP. T. pány atavítele na práce stavební, výhradně

aŤ AC (M ci 4x ČH "KEZTTTI

v nejmodernějším 

jdoucí.Bulnovací okenice plátěné, samočinné,vlastníhovzoru.Montování nosičů

Navštívenky
vlastní výrobky nejpraktičtějších a nejdokonalejších vzorů,vlastního vynálezu,kleštin | Ď

ADOLFKEVAGHEK.
provedení a v cenách

a všech nýtovaných součástí stavebních. Výroba železnýchoken faconových,veškerých

do zdía vůbecveškerýchpracíjak stavebníchtak i uměleckýchvše Zmceny vý- v Š e ch druhů

stavební a umělecké zámečnictví v Hradci Králové velmilevných.

mělží, náhrobních | zahradních, vrat, plotů,balkonů, výplní do dveřía t.d.

robní se zárukou.
V úctě veškeré bízíAdolí Vachek, nablz

starobnía uměleckézámečnictvív HradciKrál, Biskupská
Dlouhá ul. 6 108, naproti cejchovnímu úřadu. knihtiskárna.

0 CO 00300000 Pe U nd00 dodnýdně,Vrbybodabanjnvýné)

lgnáce Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškudly, faráře ve Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
avůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.j
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou. r

Na cukrářství |
přijmese učeňu Josefa Fialy

v Hradoi Král., vedle hlavní trafiky.
DIHNNNEEKEI

LLLTSTH401001000LELET10110060

8.03.8.
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pian, pianin a harmonií
nalézá se nyní

na Eliščině nábřeží Č, 276

proti labskému mostu.

V. VACEK,
závod školkářský

v Pamětníku u Chlumoe
nebizt pro smat a jarní vysazování stromy
ovocné vysoké s krsky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob., konifery, divoké strom

pro stromořadí, pláňata ard. — Statisíce sazenic v zásobě,
Levné ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma.



á b
Výrobky dokonalé.

| Pohovky. Celé garnitury.

LudvíkKnepr
w Hradol Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny.
Pérovky

Úplnévýbavy nověstám,
Ceny mrné.

Opony (draperie).Záclony. Žíněnky.

Každé
hospodyni

a matce
možno blahopřáti, která

z ohledů zdravotních a
úsporných a pro její lahod
nou chuť Kathreinerovy
sladové kávy Kneippovy
(pravá jen ve známém pů
vodním balení) používá.

Z Vepobe eee o

mní aaasera„danKryšpín,|$"/ i $ Český

0 (3.Syvalterůvp ná. |) křesťanskýnasiatetký sávedstupce) 7 my

k 77 ABA MOTÁpro

E malbu oken kostelních Kostelec nad Orl.

| 8. 145AMa ron u šís. 39 uctivě doporučuje veliký výběr

pe P A A Araernámaní| ve Černých a modních látek ©
i pod loubím)doporuěniene 5 pro P. T. veledůstojná duchovenstvo.

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se Šelešnými rámy, sí

těmi i osazením.

Vetkeré rozpočty, akizzy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

>- Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáuznání."jj
Založeno roku 1886.

Vesměs české výrobky. ———

Klatovské prádlo,
Výhodné platební podmínky

bez zvýšení cen.
Vzorky na požádání zdarma a franco.

„ SUKNA"5
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

nejlevnějšípevné ceny nabízí a vzorky
požádání zalle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v HradciKrálové.

Závod založen roku 1834.

E44444444044444444
4 Soporisiáty ŽĎ

omímální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťaji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnošst.

WE“Nenahraditelné "98

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kestní moučku, chilský ledek,
oiran am poli draselnaté, kalnit,

specielní hnojivoprostébiiny a okepa (Kulovatiny).

:
i

:
i
i

rev rrTAPPFPF0FP0TT9TTT

Prvni výroba

věžnioh

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,

Paris, exposition 1900.
Grand Prix avec Medaile d 0r

(čestný kříž a zlatou medailli)
obdržela firma

U. U. C. 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 na
bízí: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku, punše
a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.

Též v Berlímě obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille.

Vackova plzeňská velkorestauraceu Choděrů (> Fivo z

vPraze, Ferdinandova třida. Václav Vacek, majitel.



Veškeré práce z odboru maleb umě

» o průmyslových provádí se s přesnou (Ďdokonalost;

v malířské dílně

$ Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučoje specialní znalost
uprováděnímalování kostelů v růz.
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb
Da skle, na dřevě a na kůži.

Mj“ Práce a objednávky"IN
přijímá pro mou malířakou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci

4) Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

ne Velkém náměatí č, 36, vedle bisk, residence.

"

eSamoty.0

v Hradci Králové.

Pů. Mg. B. V. Morávek MB| zoe | Přemieř| zotovu mgIKukleny.
Výroba likérů, lihovin, sodové . Sklad vína. . br

je (Drognorie.Materiálalobchod i The Premier .

PR$*Doporučujese co nejlépe.“i ( Ů »
Levně,ihned,správně A J ( 6(0. U "Hgo SLZ aKDL LOLA

všechny 4 poptávky od Coventry (Anglie) o

| © služeb vojenských © R H
h „ak k 20

vyhotovíVA k setní = | o

Janouškoveec ŘP:cneb:vídeňvr
? 9 (Čechy). Windmůhlgasne 88,

(býv. mnob. doplů. důstojník v Praze) Záztapce pro Hradec Královéa okolí:

ve své c. k, povolenékmnoeláři jen Ě František Vodehnal. .Praha-IL., Eliščinatřida1080. Z me on fe
N k ob Ň .

a venek obratempošty. BÍ koia P 6 z =
— P
US£ POUR,

gap- Úplné zamitnry. <my Šátky na hlaru i přerěsné,

a prací tu- i cizozemské,.

Následkem výhodné uzávěrky nabízí
nejlepší a nejvydatnější bosenský

KARBID
za cenu levnější než kdekoliv jinde

Jindřich delínek,
mydlář v Hradci Král.ZIKO
Iělníl:

pro stavbu harmonií obdrží stálou práci. Který
obou zemských řečí jest mocen, má přednost.

Továrna na hudební stroje

V. Lorenz Trutnov.
K době kašle a chrapotu!

Turecký med výbornýdiaetetický

LY SIa
takový 1 vsude uznán. —

parfumoje dech,
uklidňuje hlugiv«
ky, pro pěvce a
řečníky důležité,
pro elegantní
svět neocenitel

Vzoryna požádáníse zašlou Pevné ceny. Obchodzaloženroku 1863.| ©ZROBBB BBB N
NS A p ÚS

rozesýlá se
katolický

KALENDÁŘ„ŠTÍT
Obsahuje vedle kalendářní části a příslušných udání, času se týkajících, pečlivě

sestaveného úplného seznamu jmen křestních, následující zábavné a poučnéčlánky:

1.) Uvodníbáseň: Ma prahu nového roku od| 10.)Náhoda nebo trest Boží? Zobrásků„Ze
VL.Hornova. smíšené osady“ díl II Napsal Fr. Mimra.

2.)Reakce či návrat do tmy v Klecán- | 11.)© alkoholismu. PlžeJos. Kousal.
kách od * „*. (85 obrázky.) 12. Chrudim. Skrásnýmiobrázky předníchbudov.

3.) Vedle cesty od Vl. Hornova.(S8 obrázky.)| 13.)© sfromu a u ovocném. Napsal V.
4.) Báseň: Před obrazem sv. Antonina od F. Šálek,pomolog

VI. Hornova (k titalnímu obrázku světce).

HEHE

14) U zelené žáby. Hamoreska.NapsalJ. Váňa
K | 6) Chléb sw. Antonina. Napsal Ed. Kasal. (8 1 obrázkem

6.)Ma strážnické samotě. Obrázekz bojů| 15) Že zvyků našeho Ildu na Chrudimsku.

o českon zem i český lid. Napnal Frant Ji Stal —Konpě a prodej. —Cesty, cestování)» Koštál. (9 3 obrázky.) okračování látky I.ročníko „Štíta“, Sbírá a7) Nebud.č pokoušeti Pána Boha svého, píše Vinc.Paulus, ředitelškol v Chrasti. ŽE
Vyňato z obrázků „Ze smíšené osady“ díl II.
Napsal Fr. Mimra. (9 1 obrázkem)

8.)Zakládejte mlékárny. Od Frant.Štábla,
9) Když el nášd ek bablčku

bral — a vzal. Napsal Frant. Jiří Košťál.
(8 1 obrázkem.)

16.)Wšelicos ze světa.
17) Z domácnosti a hospodářatví.
18) Kronika.
19)Množství anekdot.
20) Měslční trhy. — Trhy dle míst r Čechách,

na Moravě a ve Slezsku,

Kalendář „Štít“ poskytuje četbu zušlechtující všem křesťanským rodinám vzdě
laným i prostým. Poučí a pobaví každého.

MG- Překrásný titulní obraz ov. Antonína Paduanského. Bo
Cena I výtisku ve skvostné lithografické obálce I Koruna (50 kr.)

Pro pp. prodavače, knihaře, knihkupce 1 tucet za 8 K (poštou o 12 h více za
nákladní list). Při botovém zaplacení 1 výtisk na tucet nádavkem. — Pro pp. knihkupce,
knihařepřikládámeanmomění plakát.

Objednávky příjímá a obratem pošty (resp. dráby) vyřídí

Politické družstvo tiskové
v Hradci Králové (Adalbertinum).ZB ACH
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Sociální kurs v Hradci Králové,

První den kursu dne 29. září.

Beze všeho lesko pořádán byl ve dvoraně „Adal
bertina“ ve dnech 38. a 29. září politickým družstvem
tiskovým pod ochranou sv. Jana Nepomuckého a ústřed
ním svasem katolických jednot diecése královéhra
decké socialní kurs, jeně byl skutečně pracovnímpod
nikem. Pořadatelstvo již předem odmítlo manifostační
průvod, posdravnó telegramy, zastoupení representač
ploch osobností, slavnostní schůze, výzdobu síně a
vůbec jakoukoliv zevní okázalost, aby kurs mohl 56
nerušeně věnovati poočení a prácí. Posusujeme-li

voitřní hodnotu přednesených řečí a horlivou i posorlivon účast delegátů jednotlivých jednot, můšeme
jenom gratalovati pořadatelatvuku krásnéma úspěchu

ursu.fak sí vždyckypředatavajemevzdělávacíechůzi:
referenta s časovým rozhledem a účastníka se zápis
níkem + ruce.

Město Hradec mnoho ani o kuren nesvědělo,
protože nebylo túmyslně rozeufláno jednotlivcům po
zavánízvláštního, anif sháněno nějakých protektoratů, ale
přes tyto ku zdara jinak nezbytné formality byla
dvorana „Adalbertina“ účastníky kursu naplněna.

Kara byl sabájen v sobotu odpoledne v 6 hod.
vsdp. kanovníkem Drem, Sonkupem, předeedou draž
stva, krátkým vítáním a vysváním k volbě předsed
pictva, protože kura byl učiněn přístapným i širším
kruhům. Do předsednictva byli svolení pp. Dr. Soukup
předsedou, kočárník Buben a zámečník Vachek místo
ředsedy. Zepisovateli zvoleni pp. dalegáti Dvořáček,

Kole, Kovář a Šafránek.
Slova se jal vadp předseda Dr. Soukup a vzpo

mípaje = počátku socialního nennavného působení
pdp. biskupa Edvarda Jana, vyzval posluchačetvo ku
projevu vděčnosti za mravní podporu kursu proje
venou. Přítomní ochotně vyzvání tomuto vyhorojí a
projevují vřelé sympatie dělnickému biskopu. Pan

ředseda vykládá příčiny ku svolání socialního kursu,
jeně má rozptýlenou práci organirovati, umdlévající
pracovníky povzbnzovati, epolkové práci nové časové
směry určovati a poslézenové bojovníky k prapora
socialnímu volati. Vřelouapostrofou na dědice země
české, sv. Václava, končí zahajovací řeč a přistupuje
k denníma pořádku.

Slova se ujímá dp. Dr. Reyl, diecésní předseda
ústředního ovazu a jednatel družstva, jenž podává si
taační referát o nynějším atarn organisované práce
v diecésí královéhradecké. Celkem není nynější horli
vost ve spolkové práci úměrnou 8 horlivostí ještě před
blety projerovanou. Na sápasišti křesťanského demo
kratisma stojí stále titíž bojovníci a nových hojnou
měrou nepřibývá. Příčiny této strnulosti jsou četné,
Hlavně nenvědomělost naše a malý rozhled v časo
vých duchových prondech dovoluje tak mnohému zdra
vému a nadanému jednotlivci tráviti bezstarostně šivot
v klidu, aneb vyplňorati jej pouze chlebovým, úředním
povoláním. Teprv nenadálý zjevný vpád nepřátelských
vod poučuje bo, že se atále nepozorovaně chyatá ve
liký převrat v nazírání na život a cíl člověka. Jiná
příčina ve zdlouhavém postupu organisace záleží v tom,
že zlskané stoupence nedovedeme si udržeti účinnou

podporou v jejich vezdejších Bájmoch. Máme sice dělníky, řemeslníky katolické, mámeuvou inteligenci,
ale při svých nákupech vyhledáváme firem nekatolio
kých, dáváme hlasy liberálním křiklonnům atd. Do
mníváme se, že katolický náš stoupence má trpěti

měch nejenom od cizích, ale i nevňímavost od nás.
Neposlední tíčinou naší slabosti jest bezprogramo
vost a nencelenost v prácí. Nauky socialní přednášejí
se dosud jenom školécky, muoho ae pořád jenom
mluví, mnoho se kritisoje, ale málo se dle přesného
programu koná. Vedení našich spolků potřebuje nových
směrů a nových kolejí. Ladem loší důležitá otázka
odborových spolků, nepatrná péče věnována hnutí
ženakému, přímá nechuť jeví ae ku politické činnosti,
ačkoliv kde který plátek nás povašuje za stračně chy=
trácké politiky klerikalní. Naháníme v politicestrach
jenom zásluhou nepřátelského tiska. Natyto vady
uposorňaje a k těmto novým cestám naší prácemá

povsbuditi socislní kure. V vody tyto přijaty ns uznáním dlouholetého socislníhopůsobení p. řečníka,
jeně jiš přes 18 lot jest činným ve spolkovém životě.

Po referátu tomto pojednal vp. Fr. Juk), jed
natel ústředního srazu, „O poměra našem k jiným
českým stranám“. tato byla ovocem avědomité
práce a avěděila o snačném rozhledu referentově v po
litickém šivotě. Pan referent probral kulturní, socialní
a politický program každé jedno:livé strany české se
stanoviska programu křesťanského demokratiemu a
ukása! objektivně, v Čemž ze s tou onou stranon srov
návámea v čem se různíme. Instruktivním bylo líčení
bistorického vzniku s rosvoje jednotlivých stran a celá
přednáška samlouvala se nám tím, že spočívala na
officielně vydaných programech jednotlivých atran.
Právě proto, že byla přednáška zalošena na objek
tivním základě, dosnal původní program strany sta
ročeské pochvalného uznání, kdežto program strany
mladočeské i všech její dítek došel zdrcujícího úsndka.
Pan referent vidí v kulturním programu ataročeském
zjev sympatický a v politickém programunárodně de
mokratickém bledá životní podmínky této strany. Mla=
dočeský program v kaltorním obleda jest liberalní,
v sooialním obledu jednostraně národnostní a v tak
tice nešťastný. Odnoší mladočeské strany jeou radi
kální obě atrany, které se svým narěroctvím přímo
vychlonbají. Naprosto nepodařeným dítkem mlado
Beské politiky jsou národní socialisté. V ohledu kul
torním mobli bychom sympatisovati so stranou agrární,
ano i ao stranou realistikou, kdyby totiž ve avém bo
rování pro náboženské přesvědčení neměla na mysli
nesnášelivý klorikaliamnu protestantský. Podobné kri
tlky došel programsocialních demokratů, 6 nimit pro
gram socialní méme namnoze epolečný, ačkoliv z lí
šíme naprosto programem kulturním. Stouto stranou

jedině utká se jednou křesťanský demokratiemus vo
velikém světovém boji a sajisté še ne boz vítězství,

Řečník končí sa hlučné pochvaly své výrody a

pe předseda uzavírá za povznesoné nálady první denareu.
Večer o 8. hodině uspořádala hradecká jednota

katolických tovaryšů pro účastníky kursu přátelský
dýchánek, při němě svláště p. Beránek svou snamo
nitou komikou postaral se o příjemné vyražení po du
ševnípráci.Osdar dýchánkumajídálezásluha el. Šplý
cbalova a pp. Červený,Dvořáček a Sraták. Za živé

zábavy utoblo nám příjemně několik hodin v pěkné
dvoraně „Adalbertina“.

Druhý den kursu dne 29. září.

Pro účastníky kursu byla sloufena tichá měs
ov. v kathedralním chrámu Páně ev. Ducha, kamž
dostavili se účastníci jednotlivě, bez průvodu. O půl

10. hod. zahájena byla opohodn sekce za četnějšíještě účasti nežli dne předchozího, protoše dostavili
se ke kursu ještě i ti, kteří předchozího dne účast
pili se buď avěcení praporubratrského spolku v Čer.
nilově aneb dělnické konference v Týništi.

Pan redaktor Myslivec, alova 80jem pojednalvěcně „O odborových spolcích.“ Pan redaktor Mysli
vec jest šťastným s duchbuplným obhájcem dálnických
práv, proto nelze se diviti, še předmět vytčený byl
solidně a přesvědčivě vyčerpán. Pan řečník pojednal
o odborových organisacích středověkých, působením
církve na ochranu všech | řemesel | založených,
téš o škůdcích této súštity malovýroby, poukázav na
nemravné zásady revolučního liberalismu, jenš ve
Francii koncem 18. věku trestem smrti stíhal dělni
ctro v odborových spolcích sdružené. Dále líčí pří
během nadutého továrníka zábřezského sarové zotro
čování a šlapání nejevětějších citů chudého dělnictva.
Uváděje pak skvělou odborovou organisaci anglického
dělnictva, líčí dvojí účel odborových spolků, totiž
obranný a uvědomující. Organisovaný dělník nalezne
v odborovém sdražení opora ve spravedlivém boji za
ová práva, ale jest též pokojným živlem společen
ským. Massy nesorganisované jsou loutkami v rukou
štráčů a json přirozeně revolučním živlem. Spolky
odborové poskytují členům svým právní ochrenu na

základě ochranného zákonodáratví, aneb tvoří pro
středníka mezi dělniotvem a prácedárci v otázkách,
které zákonodárstvím upraveny nejsou. Katolické
dělnictvo na českém východě konalo jiš konference
v příčině odborového adružení a zahájí příslušnou
akci. Pan referent odporačuje tuto avépomoc zvláště
v této době, kdy dosud dělník protiliberalním zaměst
pavatelům musí si každou píď práva bájiti. Hlučná
pochvala a četný souhlas provázely zajímavé vývody
řečníkovy.

Po řeči této přečteny2 dotazy v příčině všso
becného rorného hlasovacího práva a v příčině vy
dání programového letáku.

O půl 11. hod. počala přednáška sl. učitelky
Aug. Rozsypalové „O ženské otázce.“ SI. Rozsypalová
jest již po leta činna literárně a účastní se hnatí

ženského v Čecbách, takžs ton dobou pro svou "alost zaujímá přední místo na poli socialním v
chách. Podrobné avé vědomosti socialní dovade slečna
vesměs dokonalou a uhblazenou formon podati. Slečna
vycházela z náhledu professora Massaryka, že při
ženském hnutí neběží ani tak o zavedení nějakých

nových ženských práv, nýbrž 0 překonání utarýchpředsudků, které nepopíratelná prára ženě zadráo
valy. Slečna reforentka Jíčí blahodárný vliv nčení
Kristova ve prospěch ujsřmené a zotročené ženy
banské, jíš vracena evangeliem nejenom lidská dů
atojnost, nýbrž i rovnocennost s mužem. Kristovo
učení tedy odstranilo staré pohanské předeudky a
získalo pokolení lidskému mravnou žena s pečlivou
matku. Evangelium Kristovo a učení církve nezabra
žovaly ženěv působení mimo úzký krah rodinný, vědyť
by jinak horlivé apoštolky sv. Thekla,sv. Melanie s
pozdější sv. Kateřina Sioneká nemohly si získati zá
slaby věrozrěstů obrácením tisíce duší k víře Kri
stově, Slečna uvádí s historie, že ve 13. stol. byly na
učilištích katolických deny professorkami filosofie,
matematiky a lékařství, takže pouze ignorant dějin
může mluviti o satemňování deny středověkem. Sa
mostatnou výživu zjednávala si žena jiš v dobách
Karla Velikého ve společných výrobních apolcích, jež
ee svaly genecie. A když mažeké cechy ženu vyhá
pěly z výrobních spolků, církev přece pod dozorem
řebolnic shromažďovala ženy v ústavech, kde mohly
poctivě chléb si. vydělávati. Žena v církvi katolické
byla volnouv působnosti a rovnocenou s muži. Teprv
Luther svou naukou ublíšil šeně zavedením dvojí
moralky, která ženě ukládala naprostou věrnost,
muši však dovolovala za jistých okolností nevěra.
Následkem názorů Latherorých o nemožnosti zdrželi
vostí byla čena používána za předmět ukojení této
přirozené „nutnoati“, takže dnes v Německa ozývají
te všeobecně hlasy osvícených den, které na tento
neblabý zjev poukazují. Ženadle zásad Lutherova
učení nacházela zase jenom po příkladě starých po
banů úkol erůj jenom v rodině a v manželství. Ná
sory protestantské zablondily i do krahů katolických,
takže dnes působením luteránské nauky každá snaha
feny působití mimo rodinu byla vykládána za nemrav
atd. Slečna líčí dále počátky a vývoj ženské otázky
T Čechách a s politováním konstatuje, že hnotí žen
ské bylo organisováno dacbem liberalním a nyní
namnoze i duchem pokrokovým, ač jedině správná
cesta byla by na pláš katolických zásad. V politi
ckých otázkách vůdčích a agifačních radí mužům
Ponechati prrenetví, ve veřejných otáskách lidumil
atví, výchovy dítek, atd. ženě přivuzuje stejné právo
účasti « mužem a míní, že čena svou obětavostí může
platně i ve veřejném životě prospěti hlavně tam, kde
mnoho ještě jest práce ladem. Ročsvou ukončila
slečna přáním, aby nastávající století splodilo hojnost
len silných a statečných ve smyslu sv. orangelin.

Vývody 8l. Rozsypalové byly pozorně vyslechnnty a
s pochvalou přijaty. K přednášce této dostavilo so

hojnost hradeckých dam, ačkoliv jich daleko vícechlubilo se novými šaty na korsu. Pro ty ovšem
otázku ženskou luští nejuspokojivěji modní žurnál.

Jednání dopolední sekce protáhlo se přes po
ledae, proto bylo ustavení výkonných komitétů pro
odborové a ženské spolky odloženo na odpoledne;

ní ukončil vedp. předseda modlitbou „Andělně“,
Odpoledne o půl 3, hod. nstavily ae komitety

pro zakládání odborových a denských spolků.
Ve 2 hodiny plnila ce dvorana „Adalbertina“

etále rostoucím posluchačstvem, protože Vrchní Pastýř
měl mlaviti „O významu katolických spolků vzdělá«
vacích.“ Krátce po 2. hodině zavítala J. M. do „Adal
bertina,“ jsouc při vetapu 'do dvorany uvítána bouř
livým projevem nelíčených sympatií. Vrchní Pastýř
ujsl se přes patrnou churavost slova, jemuž bylo
s dychtivou pozorností nasloucháno,

Nejdůstojnější pan řečník podal nejpry výměr
pravé vzdělanosti, poukázav vhoduými příklady na
to, še pravá vzdělanost jeví se jenom tem, kdo
duše lidská prodchnuta jest naukou pravéhonábo
ženství. U pohanských starých národů bylatak jistá
míra vzdělanosti, ba v mnohem ohledu stáli národové
tito výše nás, ale vzdělanost tato byla jednostrannou,
protože neznala pravého Boha. Z neznalosti této vy
plývala celá řada zločinů, jak je av. Pavel ve avých
listech často uvádí. Kde se nedbá, aby obraz Boží
v duši lidské byl náboženstvím ušlechtén, tam nelze
o vzdělání ani mluviti, protože člověk takový žije jen
svým vášním, životem ne lidským, nýbrž zvířecím.
Naše doba honosí se nejenom neznalostí, nýbrž přímo
ráštím k Boha, proto staré hříchy pohanské bují u nás
měrou úžasnou. Lakota bezuzdná neštítí se ani krve,
ani slz chaďasů vesvé touze po zlatě, Na straně chudiny
závist naproti boháčům lomeuje zástupy. Pohrdání
vší autoriton, vraždy pomazaných hlav, bezcitnost
k chudině jsou skutečně bříchy hodny starých bar
barů. Nemrav tento pohanský odstraňovati jest povin
ností vzdělávacích spolků. Jen na základě náboženetví
pravého lze náprava provésti; lidské výmysly filoso
fické nás ku pravé vzdělanosti nepřivedou.

Ku šíření pravé vzdělanosti křesťanské nestačí
jenom kostely, neboť jiš sami nepřátelé nás o tom
poučají, zatlačujíce nás stále do kostela. Do chrámů
jiš mnoho lidí nechodí, proto jich nutno mimo chrám
vyhledávati. Ve chrámě jest přece jenom předním
místem oltář, proto prvním úkolem chrámu jest oběť,
v drahé řadě teprv poučení kazatelnou. Mimo to nelze
na kazatelně dotýkati se otázek veřejných, nechceme-lí
ei uvaliti na sebe obžaloby a vyšetřování politických
úřadů. Proto spolkyjsou nezbytným doplňkem chráma
a čianost spolková doplňkem činnosti pastorační. Ja
etliže chrámu úkolem jest vati na základě nábo
ženském o blabo duševní a o život nadpřirozený,
jest úkolem spolků vzdělávacích počovati na témže
základě náboženském o život vezdejší a o blaho časné,
Vzdělávací spolky mají veliký význam pro šivot národní.

Bez mravního podkladu nelze národní bytí uchrá
niti před národem mravně silnějším. Bez arépomoci
na základě křesťanském budované a spolkem šířené
budeme ztráceti půdu stále pod nohami. Slovatný řeč.
ník avádí ze své zkušenosti příklad z osady Jablonce
n. Jiz., kdeš na radu jeho založením záložny posta
vena byla hráz postapujícímu kapitálu zahraničnéma.
Zmíniv se ještě o zábavní činnosti vzdělávacích spolků,
ukončil ndp. biskap zajímavou řečurou vřelým přáním,
aby spolky vzdělávací byly hojně zakládány.

Po přednášce odcestoval ndp. Liskup na letní
sídlo své do Chrasti, odkodě schválně ku kursu za
vítal, provánenjsa nadšenými pozdravy delegátů z celé
hradecké diecóse.

Po krátké přestávce ujav se slova sloratný s0
ciolog český, vdp. Dr. Badolf Horský, probral „Zá
sady politiky křesťansko-socialní“. Panreferent od
byl po zásluze nejprv námitky mělkých hlav, které
vylučají katolíky a zvláště katolické kněze z politic
kého života. Na to podal různé názory o cílech poli
tiky, již prohlásil posléze za souhrn prostředků ve
doucích ku úkolu státu. Úkol státu vidí pak v blabu
veškerého občanetva dle staré zásady: „Salus reipu
blicae suprema lex“ (Blaho obce jest prvním sákonem).
Cesta pak ku blahu obce vedoucí jest naprostá spra
vedinost: „Justitia fandamentum ragni“ (spravedlnost
jest základem říše). Vedle státu pečuje též církev o
blaho občanů a obě tyto mocí mají trrati v dobrém,
vzájemném poměru. Nejlepším poměrem tímto byla
by „svobodná církev ve svobodném státě“. Politiku
považujeme za veřejnou mravouku a žádáme, aby i
politika řídila se zákony mravnosti. Řečník vykládá
dále názory katolické o svobodě náboženského pře

svědčení, o škole, ovýchově mládeže dorůstající, ©úkolech parlamenta atd. a končí výklady ové za bouř
livého souhlasu obecenstva.

Po přednášce učinil dotaz p. redaktor Myalivec
o-stanovisku katolickém ku všeobecnému rovnému
hlasovacímu právu, o němž p. Dr. Horský v přednášce
uvedl mínění Rousenua a Macoulaye. Na dotez odvětil

. Dr. Horský, že dle usnesení sjezdu litomyšlského
jest pro zájmové zastoupení v parlamentě,

Když jiš nikdo so k dotazu nehlásil, vyzval
radp. předseda Dr. Soukup shromáždění ku utvoření
výkonného komitétu pro zakládání politických spolků
a prohlásil kura za skončený vřelým proslovem, v němž
vzdal všem řečníkům i posluchačům díky za účast a
účinnou pomoc, vyslovuje naději, že dobré myšlenky
na kursa pronesené přispějí ku zdárnému vývoji spol
kového katolického života. Řečavon zakončil provo
láním slávy nejvyšším representantům autority cír
kovní i státní, Jeho Svatosti Lvu XIII. a Jeho Veli
Čenstvu ofsaři i králi a Vrchnímu Pastýři diecéne,
čemuž obecenstvo ochotně a nadšeně vyhovělo.

Za povznesené nálady opouštěli delegáti dva
ranu „Adalbertina“ a vráceli se do svého domova,



aby dle svých zápioků dělili svým spolpělenům získanézkušenostiašířilizilesvýchcil zósadyproslovené.
K soc. kursu wgslaly náslel. Jednoty avá dele

s pokud jménajejich četlijsme na listině:Policep. M.(1), Vělká Dřevíč (4), Praha (I. polit. klub křesf.

soc. 1), Roztoky (6), Fřtomy (3), Želiv (1), Přelouč6), Dojní Město (1), Upice(4), Nová Paka (3), Choceň
1), Slesaké Předměstí (6), HoraíJelení (1), Hronov
1), Náchod (1), Mříčaá (8), Třebechovice (2), Vamberk

W Mikulovice (5), rnilov (8), Kostelec nad Orl.(8),Král. Městec1, Častolovice(1),— HradecKrálové
téměř všichni členové. Jednání vzdělávacího kursu sú

hg se z duchovenatvatito p. t. pp.: kone.radaDr. Šule,prof. Dr. Jindra, apiritaal Dr. Hejčl, dékan
Kaška, řiditel Hrubý, katecheta Sekera, vicerektor
Orel, katecheta Dvořák, kaplan Bezdíček, kapitalár M.
Záraba 0.P., kaplan Srobode, katecheta Černý,kate
cheta Řezníček, praefekt Sahnls, kaplsn Šetina, ad
ministr. Frydrych, farář Klenka, vikarista Kopecký,
kaplan Brabec, Kdyby kore byl pořádán ve všední
dny, byloby se zajisté dostevilo duchovenstvo v hojněj

ím ještě počtu. Se zdarem kursn -může býti pořadaželstvo úplně spokojeno a proto doufáme, že v práci
započaté bude pokračováno. Ke -konci správy budiž
a povděkem uvedeno, že vsdp. prelat Suchánek po
akyti v bísk. kněžskýmsemináři delegátům nocleh.

Beseda.
Ze úivota za „pnítí““.

Črta z domu „zatracovanýoh“.
Abbé Hr.

Každý osamělý kout má své rčení, má
svůj dialog. Čím více tento kout od hluku
světa separován, tím více rčení, více dialogů.
Je-li však takovýto kont, nechci říci v zapo
menatí, ale v ústraní, které jest údělem mi
„nolého života a při tom ještě opatřeno přísným
„ozbrojeným dohledem, tu těch rčení přibývá

lze dům, dle Honvarda zvaný
tracovaných“, kde žijí lidé, jichž práce a po

nezasvěcengc, domnívá se právem, že nalézá
se někde na pomezí a rozhraní jazykovém,
kde zcela jinak se mlaví, nežli naším zvykem
bývá. Jest to pomezí a rozhraní ne jazykové,
Ale rozhraní zlomené lidské vůle, kde na
leznete srůznost povah lidských, 8e všemi
atinnými a někdy také i dobrými stránkami,
u všech však zlomenou vůli k dobru. Toto
vše patrno jak z chování jejich, tak i z dia
logů. Tu a tam ze soukromého rozhovoru,
když některý chovanec se zapomene, doví 8e
zagvěCAnec,Že mříža zovon Be „sítě“, domácí
vězení „špek“ — naproti trestnici, jíž dáno
epitheton „lůj“ atd., až konečně i robotárnu
nebo pracovnu obmyslí vysokomyslně titulem:
„Kámen úrazu“ a to ne darmo, jelikož ten,
na jehož čivotní dráze tento „obílený kámen“
již jedenkráte se objevil, má jistojistě k oče
kávání, že po sebo menším „háku“ (t.j.trestu)
tento mu známý „kámen úraza“ opětně uzří.
Ve -všech těch a podobných rčenich jeví ee
filosofie, filosofie davu zatracovaného. Pravím
výelovně davu, jelikož všechna ona pojmeno
vání netvoří dohromady slovník jednotlivce,
ale univereální laxikon pro všeohny ty, jichž
údělem životním, právě tak jako pavouka,

jest se pobybovati aspoň po většinu životaza „sítí“ — mřížemi. tom také třaba hle
dati původ vzájemné nadávky „pavouků“,
která mezi tímto davem za velkou urážku
Jest považována. Jest to i filosofie davu —
jelikož každé slovo má své místo, má svůj
význam, ne nahodilý, ale uvažováním všem
okolnostem případný. —

Jednomu £ těchto fatalistů vyměřen ři
ditelem při tak zvaném raportu dosti přísný
trest. Již odchází, pojednou v cynickém klidu
obrátí ee slovy: ©Prosím, pane ředitel —
nezdá se Jim to býti moc? Byv poučen, že by
si vlastně ještě více zasloužil, doložil — „tak
můžon mít pravdu“, vědí, to je můj už osud.

Z prvotního nazírání — na drenost tahů
v obličeji, na vysadlé lícní kosti, « plachého
a zase hned až suřivého pohledu jejich oka,
— z dojmu několika prvých slov moblo by
se zdáti, a často také se zdá, že tito lidé jsou
snad surovci a neurvalci. Nikoliv, těch jest
malé procento. Většinou jsou to lidé slaboši,
tvrdá, draná skořápka — a jádro? — zlomená
vůle. Tak byl kdysi jeden vyslýchán — z pře
čidn — jehož spoluvinník naprosto popřel,
ač „opak byl jistotou. Přímo drze a surově
choval se přivyšetřování právě on, kterého
jsem viděl dva dny před tím v pláči a ve
vzlykota čísti dopis od odpouštějícího otce,

pak-li to 8polepšením svého života upřímněmyslí. — Kdysi zase vzbudila podezření častě
se opakující echůzka několika starších ženatců
s jedním mladším kárancem. Výsledekšetření?
Ten mladší Jim zpíval, a za píseň, pří které
slay ronili, tabákem jej odměňovali. A obsah
té německé písně? Manželka nádenníka drží
ve svém náručí právě probouzející se dítě, které
vypravuje — že se mu ve snu gdálo, jak vidělo

po dvoře káznice procházeti se otce, kterýyl tak přísně střežen, že ani své dítě poadra

viti nesměl — jeu slzy kanuly aa jebo-rosta
necký oděv. — Neuplynnl ani týden, od tohoto
posledního „citového“ výstupu, když právě
Jeden z těch , ženateů zastavil práci,
a raději celý týden ve vězení ztrávil, při čemž
ještě drrým a brabým byl, — nežli —aby
měkčím byl k předpisům a domácímu řádu
ústavu. — Hledejte příčinu toho opaku! Zlo
mená vůle. — Spisovatel Weber va svém De
wmokritadefinaje toto lidskou elabost alovy:
Ubohý člověče, ty sám největším a nejhorším
jsi nepřítelem sebe sama, jsi-li slabochem nad
vlastní vůlí. —

Zápisky jednoho chovance, jež do rukou
se mi dostaly, poučily mne dosti důkladně
o tajném žívotě těchto „zatracovaných“. Na
křižovatce chodeb od cel „čumí“ (střeží) pi
reského (dozorce) — s při tom „vfálejí se“
(hrají 8e) „topiny“ (karty). Staré, ošumělé
„fopiny“ „protáhnou 86“ (přinesou se) z města,
aneb některý dovednější hlavním aspoň rysem
je nakreslí. Když jest po „mastnotě“ (t.j. po
přilepšení z výdělku, při čemž jednotlivec
dle libosti obdrží buď tabák, uzeninu, pivo,
sirky atd.) sezve se na některou celu „pořád
nou“ © (dobré pověsti požívající) „parla“.
Hlavní slovo vedou „parlamentáři“ (falešní
hráči). Vyhlédnutý „bach“ (káranec pozor dá
vající) klidně se před cellou prochází a poku
řuje si za tuto věrnou „bachovskou“ služba
obdržený „stisk“ (hrst tabáku právě k nacpání
dýmky). Kdyby hrozilo uebezpečí návštěvy
dozorčích orgánů — dá „bach“ ihned „ácko“
(znamení) — a karty 8e „stopí“ (ukryjí);
proto také jejich název „topiny“. Za „čistébo
nebe“ (když nehrozí nebezpečí), jakoby dle
pravidel, sejdou se dva „parlamentáři“, z
nichž jeden zná „cink“, (falešně braje) a
druhý zná „cunda“ (mícháním a odtahová
ním falešné hře napomáhá) a nyní „válejí“
(hrají). Počátek hry jest vždy o „hlavičky“
(sirky), potom o „stisk“, ano i o celý „pák“
(balíček). — Při stoupání kursu „o knedlík,
neb i maso, ano též o celý oběd. Diváků ne

otřebují, jelikož shluknutí jest věcí podezře
ou, a potom, že mnoho očí také mnoho vidí,

též i falešnou hra — a konečně i proto, že
tito „čamáci“ (diváci) nepožívají pražádné
důvěry, ježto při hráčské rozechvělosti mnoho
ať'z „hlaviček“,ať ze „stisku“ — „ometou“ —
(akradnou) pro svoji vlastní kapsu. Když se
to „rozsvítí“ (na ně prozradí) tu s klidem
pravého Angličana nastupuje ten neb onen
cestu do „špeku“ (domácího vězení),ba v nej
nutnějším případu pochutná ei spokojeně na
„pečeni“ — (nejpřísnější disciplinární trest —
kůl), za níž hned při její ohlášení, svému
představenému zcela slušně poděkuje, aniž by
své soudraby udal. Lidé tohoto „klidného
druha“, jichž počet dost veliký, nazvati lze
fatalisty, neboť oni tomuto svému „osudu“
naprosto věří, a na něm svoji budoucnost
zcela lhostejně budují. — Osud — toť jejich
útočiště. —

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
vulcha vždy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy bladkoua čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší sněhobílé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i času do

tom všem jest též levná, v dřevěném rámu £a
sasená, stojíť S K. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
desk nábytkových, Belcrediho třída, 626.

Výhodná koupě!
Dům jednopatrový na náměstí, před 2 roky úplně
opřavený,s obchodem kupeckým a
kárnou (přízemek, krám, pekárna,aklep, lie.
díště, několik obydelních místností a dvůr). Pec
pekařská je nově zřízena a vytápí se uhlím. Vše
se prodá ae sbožím ihned Cena bezsboží 4000 sl.
Bližší sdělí

Antonín Yenocálek,
kupec v Přibyslavi.GPUUP0D

AB“ Pozor:"fi
Všechny ctěné pp. consumemty a odběratale

pravého vinného ovoc. octa npozorůujeme, že vý
nosem ministerským se dne 19./6 t. r. veškeré ky
telíny dřevné, které pod růsným pojmenování
jako „Vinacet“ atd., na trh a rejk rekl.
ovedeny byly, jsou zakázány, jelikož sdraví lidskéma

jakoikodlivéuznányped 4 :
—

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky skoušemý,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové,rybízové,ovocný cognac,:

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny ma zužitkování plodin v Třebenicích.
dabika veškor. druhů a každé množství

kupují se dle dobodnutí."oo MoDo+
Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník a pasíř v Chrudinad

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše alině w ohni zlacené a stříbňené, zaěserpčí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti moáno též ve Ihůtéch. Opravy
anovrazlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
zašlou se již svěcené se stvrsením Jeho biskupské ši

losti. Starý závod můj může se vykázati detnýmil pocovalenými přípísy P. T. zákazníků a odporučoje te kza
koupení a opravě kalichů, monstranaí, ciborií, re ,
nádobek na sv. oleje, lamp, lucereg, lastrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, ů, schránek

tější, patenak atd.co nejvíce.

Bursa práce v Hradci Králové
má k zadání místa pro 2 dělníky zámečnické,
1 děloika pro kostelní paramenty, 1 cestajícího na
stálý plat a několik míst učenických různých
řemesel. — Přihlášky přijímá p.

Jos. Polák st. o Hradci Kr.
biskopská rezidence.

Přihlášky dějte se na dvojitém koreep. lístku,
jenž budižpodepsán od předsedy křesť.soc. spolku,
že šadatel jest členemmístníorganisacea řádnýc,
spolehlivým dělníkem. Místa opatřají se úplně
zdarma.

O
Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(ev.-Janské náměstí č. 77.)

doporučaje ctěnému obecenstvu hojně sásohený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových 4 erků, stříbrné stolní ná
činí s nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré slaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drahů ee zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně skoušeno a

snačeno.
Správk Hijímajía levně shotovují, též

Pá oojkoré správky hodinekse vyřirojí,
UNP“Věe za lovné ceny. "fi

Staré skvoaty se kupují a vyměňují.



lovičatost nebo faleš ovšem že trpěti nebndeme
pří osobě žádné, neboť dobrému politikovi je
v politice milejší poctivý nepřítel, nežli fa
lešný přítel! Co jeme zde dnes pověděli,
z toho se nedá ani čárka slušně vyvrátiti a
nadávání nebo igaorování toho pravdu ne

Drobná obrana.
Utrhačný pastor. „Has“ se na Dás

rozlobil pro náš článek na jeho vlastním při
znání apočívající: To jsme byli hloupí! —
Roshněvaný pan pastor povídá, že oni jen
byli bloopí a my $e ještě jsme. Na to pak,
snad ku větípení lásky k čistému evaojelia,
utrhá na cti, že prý článkář z Obnovy penězi
dovede si lidi zlekati, ale že nikoho nepře
svěděí. Je k tomu zapotřebí hodná porce ne
stydatosti, mluviti o získávání lidí pro věc
katolickou, když právě protestanští pastoři
to v rozsáhlé míře tropí. Žádáme „Hasa“,
aby nám pověděl jen jediný důkaz svého
tvrzení o převádění lidí za peníze naše. Víme
předem, že pan pastor důkazu nepodá, ale
zapomíná, že na novo podal důkaz, jek to
od počátka reformace bylo, že po dnes pře
mnohýpastorutrháním církví katoli
cké šíří čisté evanjelinm.

Nebezpočenství pokrokové školy.
Veliká část očitelstva mladšího hlásí seka pra«
porustrany radikálně pokrokové Čítáme to často
v „Osvětě“, že jest pokrokovému učitelstva
nejlepším přítelem a viděti jsme to na kandi
dátu poslanectví, ačiteli Rašínovi, jenž pod
vlajkou pokrokovou vjel do arény politické,
Má tedy strana pokroková v našich krazích
paedagogických množství přátel, což znamená
ohromné nebezpečenství pro výchovunaší školní
mládeže, neboť kulturní program této strany
žádá „zbavení Školství každého rysu konfe

kola naše tedy nemá již ani tolik péče
věnovati vzdělání srdce dětského nankou ná
boženskou, kolik se věnuje tělocviku a zpěvu.
A když redaktor Hajn na voličské schůzi
v Hradci Králové byl tázán, kde vlastně má
se dítě učiti náboženství, odpověděl krátce,
že na to jest dost místa jinde. Teď si jíž vy
světlujeme, proč různí dopisovatelé do „Osvěty“

prohladují sa klerikální osidisa doprovázeníčtí in bohoslažbě, dozor při náboženských
průvodech atd. Pánové tito dle programu
svého jinak ani jednati nemohou, ale proto
přece nevystoupí mažně a otevřeně s těmito
svými požadavky, nýbrž balamatí náš lid
předstiráním, žebojují jenom proti klerikálním
nástrahám škole kladeným. Jest však vskutku
na čase, aby se karty pánům odhalily, neboť
takové snahy směřují jenom k úplnému rozvra
tu společnosti. Dnes ozývají se nářky, že již
nemáme pravé mládeže a přece se aspoň dvě
hodinytýdně uáboženství vyučuje; ale jak by
to dopadalo, kdyby vyrůstala naše mládež
vůbec bez bázně Boží! Snahy tyto jsou nejen
přímo revoluční, ale i naprosto nečeské, vždyt
odporují paedagogickým zásadám Komenského,
jenž prý jesv českému učiteli vzorem.

A Komenský vo své didaktice (hlava
XXIV) podává o náboženské výchově ve ško
lách 21 pravidel, z nichž nejpozorahodnější
uvádíme:

- (1. Póde vštěpování nábožnosti ať počíná
v útlém dětství.
„ „ATedy nechť děti od prvého hned očí,
jazyka, rakon, ooh užívání ať ae učí k nebi

oslavavati, před nevidi
ekláněti a ji ctiti.

3. Když pak děti pro věc cvičeny již být
mohou, třeba jim především vštěpovati, že
pro tento život zde nejeme, nýbrž že k věč
ností směřajeme, vezdejší život jenom že

průchod jest, bychomnáležitě připraveni jsouceodně vatoupili v sídla věčná.
5. Potom učení budtež, še dvojí jesti

život, do kterého odtud berouBe lidé, blažený
s Bohem, a bídný v pekle; a obojí že věčný.

10. Nechaf pak se nčí od mladistvého
věku 00 nejvíce zanášeti 60 tím, co přímo
k Bohu vede, čítáním písem sv, cvičeními
boboslužebnými a zevnitřními dobrými skutky.

11. Protož písmo sv. badiž ve křesťanských
školách alfou a omegou (počátkem i koncem).

Kde který rozumný otec podepíše oběma
rukama tato vychovatelská pravidla Komen
ského a bude šádati od radikalního učitelstva,
aby se nespokojovalo 8 obrazem Komenského
na Škole, nýbré aby se též řídilo duchem jebo
vychovatelství ve škole. Umisfovatí vochu
křesťana Komenského na škole a horovati o
pohanakou výchova ve škole, jest ohavným
pokrytecívím a musí podlomiti všecku důvěra
občanstva ve vážnost učitelského stavu, jemuž

svěřajíobčanéve svých dítkách poklad nejdražší.
Ovšem naše stesky na choutky po po

hanské škole vztabují se ua pokrokové uči
telstvo ze řad katolických. O avanjelickém
učitelstva to neplatí. Ti konfesní ráz své
Školy stále si udržojí. Dle protestantského
časopisu „Husa“ (č. 10.) mezi 81 chovanci
učitelského kalvínského semináře v Čáslavi
letos jest 7 chovanců, kteří jsou syny učí
telů působících na konfeasijních školách hel
vetských. A „Has“ píše o tomto zjevu:

„To vydává našim učitelům pěkné svě
dectví, že ač jim na školách konfessijních
s mnohými nesnázemi a hmotnými obtížemi
bojovati jest, přece v lásce a věrnosti ku své
cirkvi a její škole neumenšují se, věnujíce
syny své Školství ovanjelickému v tá dobré
naději, že nastanou, dá ůb, i evang. učitelům
poměry snesitelnější. Tři z oněch učitelů,
otců jsou bývalí ehovanci semináře. Jest to
pěkným znamením, že ti otcové, kteří nabyli
svého vsdělání v semináři, přivádějí opět eyny
své k téže studnici, z níf sami vzdělání svá
čerpali“. —

Helvetský učitel nepovažuje to za chyba

počovati o rozvoj konfesní školy svého vyznání,dežto mnozí katoličtí učitelové nechtějí v naší
liberální škole trpěti již ani tu odstrkovanoa
popelka náboženského vyučování a chtějí
školu „pokrokovon“ a pohanskoa. Koučíme
slovy Komenského: „Pro milosrdenství| Boší
prosím, nech af jiš jednou přece křesťanské
vrchnosti 1 představení církve opravdově pro
hlédnou, dy mnedopouštěli Molochově obělovati mlá
deše křestanské, o Kristu srozené a křtem posvě
cené“. (Did. XXV.)

Husova pravda. Mnohokrát jsme již
poukázali, jakými ošuntělými, livými frázemi
naši liberálové Hasa do klamé ovatozáře staví;
ale těžko poučovati, kde není dobré vůle. „Stráž
na Cidlíně“ opět zcela vážně včísle posledním
tvrdí: „Hus podlehl, ale zvítězil mravně. Padl
proti přesile fysické, ale učení jeho přetrvalo
věky“. A zatím pravdou nefalšovanon jest tolik,
že učení Hasovo uhaslo již e plápolem kost
nické hranice.

Kdyby se byl Has dočkal převráce
né, fanatické naaky Táborské, byl by do
Táborů hřímal více než do katolíků; vědyť
šlapali jeho učení v prach. A na drahé straně
učení stoupenci Husovi —mezi nimi sami osobní
přátelé Husovi — počali zcela proti duchu Hu
sovu hájiti prvenství a vůdčí moc stolice apo
štolské. A čím se tito mistři pražští s církví
nesrovnávuli, to byly věcí jiné, než kterým
v Čechách očil Hus. Rozdíl husitův od kato
líků po skončení válek záležel v těchto věcech:
v přijímání podobojí, v podávání svátosti dít
kám, v ctění Husa za svatého. To byly ty
hlavní rosdily, kterým Has v Čechách nikdy

noněly Jak tedy mohlo nčení Husovo přetrvativěky
Ještě dále od Husa se ocitli Čechové,

když počali kvapem přijímati nauku Lutherovu
a když tím způsobem čírkev husilská zcela 8e
rozpadla. Zkrátka a dobře učení Hasovo pře
trvalo a přetrvá věky jen potad, poknd se

srovnává 8 nankou církevní; ledai snad trváa trvati bude husitská upjatost k Římu.Proti
cbůdná hesla Hasova proti stolci papeskému
se omílají stále, třebas že jsou jiné nyní v Římě

poměry: takže by ani Has nyní neměl příčinypodvracení římaké autority. Nadávkám na
Řím ostatně Hus naše liberály ačíti nemasil;
ti to dovedou znamenitě, takče ani nepotřebují
spisy Husovy otevříti, aby se přiučili. Leč jiné

usovyvýmysly smetlčas jako plevu; ani osobní
přátelé Hasovi se nestarali ©jich zachování.
Toto vše jest věci známov, ale neškodí často
opakovati. tt“

Politický přehled,
Při úterních volbách do zemského sněmu

království Českého bylo zvoleno: 21 Mladočechů,
15 agrárníků, 1 Čes. radikál, 3 němečtí pokrokáři,

něm. lidovci, 11 Všeněmců, 2 něm. agrárníci
a 1 něm. křest. sociál, Mimo to třeba ještě 22
nových voleb užších. Posud měli Mladočeši 44,
něm. pokrokovci 21, něm. lidová strana 4, čeští
agrárníci 4, Všeněmci 4, Staročeši r a německý
křest. sociál. 1 mandát.

Kompromis Staročechům uškodil; buď pro
padli sneb přijdou do užší volby.

Za Královéhradecko zvolen agrárník Ignác
Srdínko, za Rychnovsko n. K. agr. Frant. Cha
loupka, na Pardubicku agr. Josef Komárek, na
Hoficku agr. Ant. Zázvorka, na Jičínsku agr, Jos.
Kotlář, na Chotěbořsku Mladočech Fr. Niklfeld,
na Chrudimsku Mlad. Jos. Kudrnka, na Vysoko
mýtsku MI. dr. Grégr, na Jaroměřsku Mlad. Jan
Jaroš“ za Náchodsko Mlad. dr. Jan Dvořák, za
Novobydžovsko Mlad. Jindř. Doležal; na Strako«
nicko-Volyňsku zvolen velkou většinou jako aa

mostatný kand. dp. J. Blahovec, farář z Úachrova,
jediný poslanec kněz.

Sjezd německé strany lidové konal se v ne
děli v Liberci. Hlevní řečník posl. Prade pravil,
že spojení mezi Rakouskem a Německem musí
se prohloubiti; strana jeho trvá blavné na zásadě,
aby okresy jazykové byly obraničeny, že prý
jenom obraničením okresů může nastati žádoucí
národnostní smír v Čechách.

Volby do říškého sněmu uherského !jsou již
ukončeny. Vládní strana liberální vyšla z voleb
sice oslabena, nicméně zůstane i nadále vůdčí
stranou. Tentokráte vstoupili do boje volebního
i Slováci a také na pěti místech zvolení jako po
slanci národní strany slovenské. Mimo to zvítězili
ješté dva Slováci, kteří však přidali se ku katoli
cké straně lidové (maďarské). I je.en Srb byl
zvolen poslancem. Mezi stranami získali nejvíce
Košutovci.

Mezi Rakousko-Uherskem a Mexikem obno
veny opět přátelské styky.

Ve Francii chystá se rozpuštění nábožen
ských společností (kongregací), které do 3. řijna
nepožádsly dle nového zákona o spolcích za
úřední schválení. Mnohé řehole už se z Francie
vystěhovaly.

Král Alexandr srbský prohlásil v Niši, že
všechny zprávy poslední doby v záležicostí ná
slednictví na trůn jsou nepravdivy.

Při letošních podzimních manévrech v Por
tugalsku zdrábalo se vojsko přes přání královo
súčastniti se jakéhokoli cvičení a prohlásilo, že se
ani nedostaví k přehlídce královské.

Ve Španělsku vzmáhá se hnutí karlistické;
Karlisté jsou totiž stranou, která nepřeje nynější
vládní soustavě, vystupujíc i proti samé rodině
královské, Karlisté mají v úmyslu po způsobu
Boerů vésti drobnou válku proti vládě španělské,

Oznamuje se, že Boerové sestupují rychle
k jihu Kapské osady. Plán generála Frencha, jemuž
bylo uloženo vypuditi Boery z Kapské osady,
byl zmařen, Okolnost, že Boerové v počtu tak
četném objevili se jíž v krajinách, kde dosud
nikdy nebyli, avédčí, že porazili kolony anglické
v různých šarvátkách, které úřady anglické za

Z činnosti katol. spolků.
Svatejcsofská jednota kat. jinochů

a mužů ve Slezském Předměstí konala
v neděli dne G. t.m. výborovou schůzi. Po vyčerpání
programu jednatel vip. Jan Černý v rozhovor uvedl
některé otázky na sociálním kursu v Hradci Král.
probírané, © Zvláště rosebral u volném© rozbovora
stanovisko křest. sociální strany oproti marxismu
soviálních demokratů vzhledem k otázce rolnické,
probral poměr křest. socialní strany lidové ke straně
Dra. Horského, vytkl důležitost odborových organi
sací vůboo a pro rolníka zvlášť, jež nskutečniti jest
záložnami Reifelsenovými, vzájemným pojlšťováním,
prodejnými a nákupoími družstvy; šíře zmínil ve též
o t. zv. klerikalismu, a ukázal na neupřímnost naších
stran, které něco jiného klerikalismem nazývají ve
svých programech a zcela něco jiného ve svých
listech, — Roashovor, ač přes 2 hodioy trval, sajímal
přítomué členy velice a sloužil jistě všem ku poučení,
Rozhovory takové jsou působivější než přednášky a
doporoučíme je našim jednotám co nejvřeleji.

Sratojosefská Jednota katol. jine
chů a mužů pro Slezské Předměstí a
ekelí pořádá v obecním hostinci na Slezském
Předměstí dne 18. října 1901. o 3. hodlně odpol.
spolkovou přednáško. Přednášott bude vip. Jan Černý,
jednatel, ootázce: „Proč my katolíci se spolčojeme?“
Vstop členům i uvedeným hostům volný.

Z Týniště. Dno 26.-září sešlo se v našem
městě katol. dělnictvo, by pojednalo o nutnosti od.
borového sdražování. Schůze započala o :/,ž. hodině.
Za předsedu zvolen p. Hlevetý, zs místopředsedu
p. Urban. Místopředseda ukázal v krátké řeči, ča
nadvládě kapitálu odolá dělnictvo jen tehdy, jestliže
bode stavovsky sorganisováno. Po té p. Bibnea jiní
dělníci podali zprávu o dělnických poměrech v jednot
livých průmyslových místech. — Předseda | udělil
slovo hlavnímu řečníku p. Myslivcovi, který ve své
přes hodinu trvající řeči rozvinul následající myl
lenky: Nás katolíky r aociáloím hnutí předešla
v moohém ohledu strane. sociálně demokratické.
Tato stranu má ve svém programu mnohé spravedlivé
požadavky, jež také předkládala dělnictva katol.
slovy: „Hle, chceme věci spravedlivé, s kterými i vy
musfte souhlneiti; proto pojďte s námil“ Dělnictvo
katol. bylo by lo, kdyby 8oc. demokratická strana

nevystapovala s takovým záštím proti náboženství,To každého věrného katolíka od této strany odpu
zovalo, ač jinak se uznávalo, že jest noĚ3Áorganisace

slepšení poměrů dělnických. Z té příčiny katol,dělníci s jásotem uvítali prvý sjezd katol. v Lito+
myšli, na němě si řekli: „Chceme sůstati katolíky,
ale přejeme zi též domáhati se svých požadavků“.
Ano! Dělnictva nutno se sorganisovat, Staré cechy,
které měly tak mnoho dobrého do usbo, byly zrušeny;
— ale nynější apolčovací právo podává dělnictva
možnost araziti se v mohutný čik ve edrušení odbo
rovém. Heslem tokového adražení jest: „Jeden za
všechny a všichniza jednoho“! Dělník odborového
adružení nestojí zde sám, za ním stojí pevný ik
jeho soudrabů a ti ae jej zastanon, aby sem u



nestalo bezpráví. Sdružení jest sa nynějších

nejlepším prostředkem dosíci toho,po čem dělnictvodnes touší: Zvýšení mady, ukrácení doby pracovní,
ravá svoboda při usevírání pracovní omlouvy, a

Konečněpojištění dělníka pro případnemoci, úrazu,
nezaviněné nesamčstnamosti, invalidity a stáří. —
Sdrnšení má mítijpodklad křesťanský, t. j. onochce do
síci opravy ne násilím, slo klidnou osstou práva a vy
jednávání. Dle sásad křesťenských má býti brán zle
tel netolíko ka prospěchudělníka, ale také ko spra
vedlívým nárokům | prácedároe. Usneseno zalošiti
sdružení věsodborové, ačkoliv s jedné strany

ponkásáno na obtíže s tímto edrašením spojené.
Bohažel, že se blabší rokování o této věci pro ne
dostatek času nemohlo rosvinouti, — mnozí
z účastníků spěchali, aby se ještě účastnili sociál

vHradci Král
———

bylo

ního kursu téhoždne „ pořádaného.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dleečemí. Jmenováníjsou: p. Jan

Sebnal, b. vikář, farář v Bělohradu, děkanem, p.Karel
Vorlíček, arciděkan v Kotné Hoře a p. Frant, Pecka,
děkan v Náchodě, bískupskými vikáři. Ustanovení jsou:
p. Karel. Nenžil, kaplan Bororaký, za faráře do Kos
telce (o Chrasti), p. Jos. Etricb, katecheta v Dabeuci,
za faráře do Harrachova, p. Fr. Neutwich, adminlat
rátor Harrachovský, za faráře do Zlaté Olešnice,
p. Leon. Sychra, kapl. Hořický, za katechotu do Č.
Třebové, p. Jos. Jiříček, kopl. v Žiželicích, za kato
chetu do Police n. M., p. Vincenc Halama, koop. v
Ostřetíně, za katecheta do Holic, p. Frt. Kořínek,
kapl. v Borohrádko, za koop. do Ostřetína, p. Jos,
Stanislav, kapl. v Dubenci, za koop. do Olešnice, p.
Vince, Ciner, kop. v Klášterci, za kóop. do Zbíslavi,
p. Jarosl. Žďárek, koop. v Sejfich, sa kapl. do Da
bence, Neomysté: P. Dr. Rudolf Šetina, ze kapl. do
Teplic, p. Frant. Eisler, za kaplana do Proseče, p,
Fraut. Kračmar, za koop. do Kunštátujp. Frant. Reiniš,
za koop. do Sopotnice, p. Aug. Stránský, za kapl. do
Tratnova, p. Jan Klaschka za kapl. do Sejf. V Pánu
sesnul: p. Frant. Mikeš (V. Vuln.) Holický far. na
odpoč. ve Smiřicích + 29. sáfí 1901. (naroz. 1841.
vysv. 1860.)

Druhý komcert Jama Kubelíka po
řádá se v Hradci Králové ku všestrauné projevené
žádosti v neděli dne 20. říjopa 1901. Jelikož bude,
jak jest dle dosavadních přihlášek zjevno, opět nával
veliký, prosí se, by přihlášky o itetky, jež lze dostati
v knihkupectví p. Jar. Peřiny, ae neodkládaly, aby
ee mohlo každému vyhověti.

Velký vojenský komcert c. a k. pěš.
plaku č. 42 se: v neděli dne 30. října 1901
v HradciKrálové v sále „Adalbertina“. Koncert po
číná ve 3 hodiny odpolednea končí o 7.hodině večer.
Vstapné: osoba 40 h, rodina 8 členná 80h. Večer
téhož dne na oslava poavícení věneček při téže hudbě.
Začátek v 8 hod. večer.

Jubileum farářské. V Pusté Kamenici
vikariátu Skotěčského, bude dne 17. října b. r. ta'
mější farář dp. Otakar Richter, b. notář a č. děkan:
elaviti 2Dtileté jubileum jako farář Pastokamenický:
i jest on vo vikariátě vzbledem na přebývání nejstar=
ším knězem, an nejdéle ta působí. Proslýchá se, že
míní obec Pusto-Kamenická i celá kollatara jv něděli
ne to dne 20. října b. r. toto jubileum svého pastýře
duchovního oslavit.

Jednota divadel. ochotníků „Klie
pera“ vwHradci Král. vypraví+ neděli dne
18. října 1901. v městském Klicperově divadle na
počest 2Šleté činnosti člena svého p. Jos. Dvořáčka
ve prospěch dalších úprav v divadle: Maloživnostník,
Hra o 4 jednáních. Napesl G. Karlveis, pro české
jeviště upravil Vendelín Badil. Rogiasenr: Karel Paul.
Začátek o půl 8. hodině vočer Předprodej lístků ze
vzácné ochoty obstará p. Josef Růžíčka, obchod pa
plroioký nu Velké podalni,

Z ústředního svazu katol. jednot
dlecése královéhradecké. Agitačnífondob
darovali na zvláštní provolání: p. £. duchovenstvovi
kariatu kopidlenského 480K, vsdp. vikář Novotný 3
K, vdp. notář Horký 10 K, Zaplať Pán Bůh!

Voličské schůze v Hrudei Králové.
Sototní voličská schůze, svolaná kandidáty mandátu
poslaneckého pp. Drem Ulrychem a Drem Klumparem
do dvorany „Hemedy“, byla v nejednom obleda sají
mavou. Zajímavost tu vidíme nejprvev tom, še se so
šel neobyčejně hojný počet voličů v přesně stano
vený čas, takže dvorana „Besedy“ byla k 8. hodině
jit přeplněna. Jiná zajímavost této schůze spo
čívals v tom, de se utkali v řečnickém zápase
přední zástupci různých stran v městě našem zastou

poných, takše pp. voličové vydrželi ve schůzi od 8.odiny večerní až téměř do 3. hodiny ranní, Roko
valo ae e takovým zájmem, jakoby běželo o obsazení
vídeňského ministerstva. Zájem tento ovšem voličstvu
hradeckému chválíme a pp. kandidati rádi by ho vi
děli téš v den volby.

P. Dr. Ulrych ujavse první slova, vylošil snám
jiš program mladočeské strany. Pan kandidat mlavií
věcně a stříslivě, nesliboval nemožnosti, nýbrá u
sorňoval na malý význam českéhosněmui sněmovních
pracovníků. Chyby mladočeské strany obhajoval dosti
přesvědčivými důvodya svou nestrannost ve vykonás
vání poslaneckého mandátu oproti drahým městům
Josefovu a Jaroměři zabespečoval svou dosavadní ve
řejnou činností, ve kterémš ubespečování nacházel
všeobecnou víru.

Po hod. trvajícím roskladu tomtoujel slova protikandidat p.Dr. Klampar. Vystoupil jako šsloboe
etrany mladočeské, jíš vyčetl mnoho chyb a tvrdil, že
jest vlastně škoda pracovních lidí rázu p. Dra. Ul

rychaprostranu.tab,hříšeem:©shadznou.V
strany mladočeské byl p. Dr. Klampar dosti
ale menšího zdaru doznal ve vychvalování strany ra
dikalně pokrokové. Novyložil vůbec programu ové
strany buď schválně, aneb s nutností, a soudíme, še
etranu svou jenom kompromitoval tyrsenícm, $o po
krokáři jsou dětmi Mledočechů, že majítý propram,
jaký měli Mladočeši před 12 lety. Plaó víry dochá
sola slova p. dra. Klumpars, že strana jeho neměla
dosnd přílešitosti vykázati se nějakým úspěchem,
nýbrá te dosud jenom platonicky pracuje tisknutím

ných brošur, novin std. Kašdý si při tom vspomněl,
še strana radikalně pokrokové jest vlastné zsopatlo

vací živností pe Hajnů, Klondů atd. Cu se tino pskslibu p. Dra. Klumpare,še hodlá hlavně věnovati svon

posornost bumanitním ústavům, tu přijalo shromášní ujišťování toto v té důvěře,žei bez mandátu
poslaneckého naskytne se p. primáři hojnost příleši
tostí pracovati ve prospěch okresní zdejší nemocnice,

Po té přihlásil se k slova socialista | Svěcený,
jemaš prý byl též mandát nabídnut v městeké sku
pině. Sooialistický řečník vychvaloval nejprve vlast
necké smýšlení českých demokratů, jako bychom byli
zaspali zasedání říšeké rady v r. 1897, kdesocialie
tická „pětka“ prohlásila české státní právo za staré
haraburdí a jako by zrovna v tyto dny ejezd němec
kých socialistů v Lábecku nevyloačil socialisty polské
se svých podpor, protože kladli váhn na avon alo
vanskou národnost. Jiné vývody řečníkovyo neapřím
nosti politických stran ku dělnictvu byly oprávněny,
ale stanovisko jeho proti obmyšlenéma zvýšení daně

s piva ničí naději učiteletva na úpravu Pat Celkemmlavil občsn Svěcený stříslivě a chránil se obvyklých
útoků proti měšťanstvu, sa to všsk uličnicky napadl
působení milosrdných sester v nemocnici a ohřívul ja
lové fráse o temnosti klerikalů sa veliké radosti svých
přítomných stoupenců, kteří vesměs patřili židovskému
národu. Neobyčejná tato spousta didovakých komis
v řadách bradeckých socialistů byla makavým důka
sem, pro koho vlastně pracují placení agitatoři Svě
cený a Pokorný.

Neoprávněné útoky občana Švěveného byly od
snsovány blasitými poznámkami přítomných křeslan
ských socialů, proto ani na feč jeho neodpovídal pan
Dr. Rsyl, jenž ujal se debatty jménem katolického vo
ličetva s podrobiv program mladočeský i pokrokový
řízné kritice, rozvinal poslóze program astraoy křess
fansko-demokratické, Pan Dr. Reyl odausuje v kul
turním programn mladočeském zásady lhostejného li
beralismu, jenž jest v ohleda náboženském naprosto
vlašný a polovičatý, takže není ani v souhlasu s ros
hodným nábošenským přesvědčením českého lidu, aniš
zamlouvá se radikáluím pokrokářům. Tento princip
liberalistický snemožňaje však i socialní činnost mla
dočeské strany, protože liberalismns hoví jenom vel
kým a utiskuje melé, Odpumují si tedy Mladočeší pro
své sásady svobodomyslnév kultnrním ohledu nábožen
aky věřícívrstvy av ohleda hospodářskémidělnickévratvy.
V polit. svémprogramu národně demokratickém a stéto
právním nalázojí Mladočeši sice hojných sympatií, za to
však provádění tohoto programu poškozují svou tak
tikou. Vyčítá tedy p. řečník v kritickém rozboru hoj
uost nepopíratelných překášek ka sblížení s katolic
kým voličstvem, ale vyslovaje mínění, že horká půda
politické areny přesvědčila jiš Mladočechy o nutnosti

směny poogranu e proto jen v naději na obrat lzeve prospěch mladočeského kandidata hlasovati.
Program strany radik. pokrokové objasnil p. Dr.

Reyl mnohem důkladněji, nežli kandidat její p. Dr.
Klumpar. Jenže objasnění toto snamenalo i její od
souzení. z kulturního programa (str. 18.) strany této
čte p. Dr. Beyl větu, kterouž usiloje se o oddělení
církve od státu, od vypuštění náboženstvíso škol atď.
a dokazuje na sákladé didaktiky Komenskéhoi na sá
kladě spisů Hosových, še tento program radikalní jest
naprosto nečaský, protože odporaje vnitřnímu přesvěd

čení lidu českého 1 reformatorům českým. V pro ramusocialním nalézá řečník sice dosti dobrých odů, ale
uplatnění jojich jest nemofné, protože vyloučením nábo
denstvízveřejnostizapomínáse ne nmravačníjednotlivce.

V programu politickém odeusaje ukvapenou tak
tiku pokrokářů, kteří rozněcují lid k nerosumným vý
atřednostem a připravají mu tím místo blahobytu ne
ději na tresty ve vojemských věznicích. ík varuje
svěřovati osud národa lidem dosud nevykvašeným a
politikům neskušeným.

Po své kritice obou programů rozvinol.p. Dr.
Beyl program strany křesťanskodemokratické. Rosklád
tento byl šťastným obhájením zásad křesťansko-demo

honyate v kulturním, socialním i v politickémohledu.Sník dokazuje, že strana jeho bájí starý osvědčený
divotní názor křesťanský proti modernímu materislis
tickému pojímání života.Dokansje nebezpečnost věty,
že náboženství patří jenom do kostela, přesvědělvými
doklady £ veřejného čivota a bájí posvátnost rodin
ného života i nutnost nábodensko-mravní výchovy ve
škole. Kulturní tento program strany sko-de
mokratické koření v lidovém duchu a jest v souhlase
a kulturní prací sv. Cyrilla a Methoděje, Karla IV.
ano i obdobný s náboženeko-mravními snahami Huss
a Komenského. Nepříšíso ani všelidskéma programu,
neboť dle Gótheho hybnon osou dějin jest právě ná
boženství.

Hospodářské a společenské opravy strany zalo
ženy jsou na zásadě mravního obroda kašdého jedno
tlivce, neboť bez této reformy jednotlivce nelse očeká
vati provádění dobrýchzákonů.

Politický progam křesťanskýchdemokratů jeatstarý program Havlíčků š demokratický, ušlech
těný náboženskými í a společný se všemi stra
nami státoprávními. .
. | Řečník odbyl po zásluze výtky klorikalismu ka
tolického upozorniv, že v Úscháchmimo nadání ob
jevil ee místo dávno hledaného klerikalismu katolic

óho klerikalismuaprašáoko-evangolický. Vytkldeskýmvůdčím kruhům bezhlavou taktiku, kterou po )
snaží se připraviti biskupy a knědstvo o všechen vllv
na lid, čímě zbavuje je také vší vážnosti ve Vídni,
takže vídeňské vláda může nyní scela svobodně | na
církorním poli jednati bes ohledu na city národní.

(Hlasy: Němeok biskapetví v Ohebu!) Řečník přimlouvá se vřele, aby voličovéna svých poalancích žá

dali reepokt ku nábošenským ida a aby oba

rad oeoahnoe náprava poměrůca sák ,"Účianou p. Dra. Bogla anošil ne dalabíti
redaktor Hajn, ale s nevalným úepěchom.: Výtky straně
radikalní udíněné popírati n |, proto si pomáhal
osobními útoky a polemisoval proti výrokům, které
byly doosla v jiné souvislosti uvedeny. Obhajování
beznábodenské výchovy školní doznalo neobyčejněprad
kóbo odbytí hlasy poslushačetva a tvrzení p. Hejnovo,
te hubení pokrokáři neboví materielistickým násorům,
epůsobilo jen úsměv.

V útoku tomto na p. Dra. BoylePřichátal PHajnovi na pomoc sosialistický řečník Pokorný,jenž
vyrakoval s mnohonásobně již omílanými šlegry proti
křesťanským soolalům, o nichž tvrdil čiré nesmysly.

Ku věcné replice obou svých útočníků vyžádal si slovop. Dr. Reyl a odbyl p. Pokornéhoi p. Hajnapo sáslane.
Schůse přešinaln se přes hodinu půlnoční, ale

proto přece nepřestávala održovatí srým průběhem

posluchaatvo vposornét nepjetí. Veprospěchsvéstrany6mal kopí i moravský lidovec Dr. Stránský vsletnými
sice slovy, ale slabými přece důvody. Po něm ještě
súčastnilí se debatty socialističtí řečníci, takše teprr
po 9. hodině ranní byla pohnuté tato schůse skon
čena. Poznamenati sluší, če jednání řídil obratuě pan
fíšeký poslanec Formánek, Boj o mandát skapíny ra
decké vede se tedy tuhý.

Úmrtí. V úterý dno 6. října zemřelv Králové
Hradcí odevzdán do vůle Boší pan ačitel Stanislav
Řehák v 33 roce věku svého.

Evanjelická láska k bližnímu. No
dávno bral si jistý katolický občan sa' ženu ovanje
lišku belvet. vys. Při ohláškách, jež se děly vČerní
lově, podotkoul tamní reformov. eranjelický farář
snad z číró lásky k jinověroi, že šenich je stavu
polosvobodného. Samo sebou se rozumí, še tetičky a
strejčkové nemobli v kostele všechen pokrm dabovní
sašíti; proto také nechali něco kmotrám pro telegraf.
Nepovážil refor. p. farář, še se tím dopouští nréšky
na cti? Či převrátilo se jiš naučení lásky takó snad
evanjelické: cbyby bližního spíše zatajovati, neš ve=
fejně rozhlašovati? Bylo by tedy prospěšno, aby ré
formovaní důkladněji rozjímali o té čisté lásce ovan
jelické s o přísloví: Ctaostný ua ctnosti a slostný
na zlosti u jiných se dívá.

Nový obhájce Hilsmerův. V neděli,
dne 6. října t. r. byla v Labské Týnici voličská

saříkovy lidové utrany, p. učitel Beneš. Nepodařilo
uo mu rěsk oklamati voliče. Je až příliš známo, jak
novlasteneckou jest jeho židovako-helvetská strana.
Na konec ku všeobecné vosolosti chtěl pan učitel
vší mocí obhajovati Hileners. Tím ukázal nejlépe

barvu. ods, že bo neobbajoval při soudu ku
tnohorském a píseckém, slára a honorář Onředníč.
kůr by bo neminoly. Podle všeho záleží té straně
více na osvobození Hilenerově, než us osvobosení
celého našeho národa. Polda a šidé mají větší cenu
u Časletů, neš celé státní právo české. Měli al
radost se svého kollegy přítomní páni učitelové|

Z Velké Jesemice. De 29. září,svátek
av. Václava, oslaven v naší osadě zvláštní slavností.
Jmenovaného dne slavnostním spůsobem byla posvě
cena překrásná socba zemského patrona av. Václava,
kterou občané zdejší avým nákladem postavili. Před

odpolední poboánoní vyšel = chrámu Páně průvod,zahájený školní mládeží, pak sbor dobrovol. hasičů,
drůšičky a nepřehledný zástup lidu ze širého okolí;
ubíral se zs spěva nábožné písně k místu svěcení,
kdež místní kaplan vip. Jan Adameo mělslavnostní
promlava. Po krátkém přehledu dějepisném poukásal
na význam av. Václava v českém národu a vybísel
shromášděnéknásledovánívanošenéhopatronačeského,
aby hájili a milovali víra katolickou a řeč ovato
václavakou. Po té byla sooha posvěcena od dp. Jos.
Kováře, faráře sdejšího, načež zampívána staročeská
hymna „Sv. Václave“; průvod pak ubíral se spět do
chrámu Páně, kdež slavnost ukončené požehnáním, —
Podotknonti sluší, de sochu sv. Václava mistrně pro
vedl sochař p. J. Škoda, jejď00 nojvřeleji doporaduje
umělecké a velice levné provedení.

Nejmenovanému dobrodiaci = Jo
sefeva, jenž na sreleboní Marianské kaple ve
Bmržově smslal farcimu úřadu v Čibusi 100 K a

slíbil, že druhých 100 E v nejbitšší době zašle,
vzdávají se tato diky nejvřelejší; přání jeho v dopise
vyjádřenéma zajisté vyhověno bude. —

Různé zprávy.
Židáctví „Času“. Realistickýorgánstálo

se dušuje, že není podporován šidovskými paněsí,
ocž so můše sosdno popírati, ježto peníze všecky
jsou stejné. Ale toho nepopře „Ůas“, že redakoe
Jeho proranuta duchem ne židovství, nýbrž židáctví
drzého a posupného, jímé kritiseje avláště katolické
věci. Dokladem takového odporného židáctví, odkou
kaného vídeňským úmokům, jest úvaha, kterou pro
vásí náš protest proti zřízení německého biskopatví
v Chebu. A pak ještě obce tato neradná strana, aby
se a ní na voličských schůzích počítalo jako se stra
mou pracovní, Až se vyprostíte so židáckých manýrů
a budete o věcech katolických paáti slušně, jak se
na vzdělancopatří, přestaneme Vám připomínati afal
dované příjmení, Hdorské akcie atd. Jak se do lesa
volá, tak se s něhoosýrál

Militaricmuo a vadělání. Diesestave
ných statistických dat přispívají jednotlivé. státy
evropské těmito obnosy v korunách na jedmoho oby
vatele svého k jeho vzdělání: Rakossko 161 K



Bosko —14 K, Belgie 2-16 E, Prusko 266 K,
Aoglio304 K, Frenoie297 K Nisomemcko303K,
Švýcanko 405 K, Dánsko, 4-46 K. Naproti toma
poblcaje militarizmus při jedné blavě v Rakousku

"46 K, v Rasku 969 K, «Belgii 6:55 K, v Prusku
"69 K,v Anglii 1762 K, ve Franoii 19 E, + Ni

nozemiku 17 K, ve (Švýcarské 860 K, v Dánsku8% K.

Vám ce + Přemondřelý „Óna“sbírá
pro svou didovako-holvetskou stranu kde který po
chvalný výrok, aby váha její v očích národa stonpla.
Klassický přímo citát čťeme v U. 377. ve správě o
voličské schůsi v Labské Týnici: „Je to dobrým zna
mením pro českou stranu lidovou, kdyš proti ní pá
teři mlaví, neboť lid dnes ví, proti čemu mluví kle
rikálové, to še je dobré a pokrokové“, K toma
smemenárámo: Kněšímluví téš n. př. proti kořalečnímu
moru, proto dle logiky „Času“ jest kořaleční mor
něco dobrého a pokrokového. Což p. Masaryk jiš
svého šurnala ani nečte, že takoré kotrmelce mu
v něm vyvádějí?

Státní dluhy rak.-nhorské říše
vzrostly koncem r. 1900 na 8.602,506.188 K.
Kromě tohoto společného dlahu obnáší dlob clelaj
tánský 8.700,703.736 K. Z těchto dluhů jest asi
Ý miliard K v rukou cisfeh kapitalistů, jimž pla
time ročně skoro 400 mil. K úroků. Jediný pafižský
Botbschtid má sa 1-8 miliard.

Praktická movinka v oberu poš
tovské speřitelmy. Aby i těm nejchudším,
nvlášté ale dětem poskytnuta byla možnost, po ma
lých částkách úspory ul ukládati, seredeny jsou, jak
známo, (tak zvané úsporné lístky a vytisknutou
známkou Gkrejcarovon, na který se pak dalších 9
poštovních známek Bkrejcarových poznenáhlanalepuje,
načež se takto vyplněný lístek u kteréhokoliv po
Štovního úřadu jako úspora 50 krejcarů vlošiti může.
Ta "šek stává 60 často, že za doba, než mošno
všecky známky si saopatřiti, lístek tento tak se
-ušpiní, ano ! porouchá, že se často stává docela ne
potřebným a tak mnobý místo očekávané úspory ne

„malou škodu utrpí. Aby me táto vaděodpomohlo,
zavedl snaživý úředník poštovské spořitelny obálku
ua úsporné latky, ješ se právěv trafikáchi
eapirnických obchodech po 1krejceru prodávají. Jast
to podlouhlá obálka « perného papíru, vkusně upra
vená, na přední straně hezkým obrázkem, nápisem a

průpovědmi, na rabu pak bejkou, spořivosti se týka
jící, opatřená, do kteróž se lístek úsporný uschová
a tak dlouho čistý a neporušený udrží, ož se na
poště jako vklad ku zapsání do knížky odevzdá,
8 jistotou dá se očekávatí, že zvláště děti již k'vůli
F pěkné obálco úsporný lístek. si zaopatří; ale i
rodičům, poručníkům, učitelům a všom přátelům a
dobrodincům mládeže poskytnuta budo příležitost, da
rováním úsporního lístku v obálce značnou měrou
ku rozšiřování epořivosti nepomáhati. Též byly již

objednány obálky na lístky úsporné od více úřadů,
jak od zemských, okresních a místních rad školních,
tak i od četných správ škol aa účelem, aby podělo
vány byly jimi ústavy podřízené a žáci sami. Obálky
tyto objednati lze po 100 kusech za 75 kr. a sice

složním lístkem poštovské spořitelny, jež na požádání
zasílá naklodatel, p. Josef Zabner ve Vídni, I. Postgasse
Nrv. 7.

Výroční dem našeho průmysla.
Dae 22. září t. r. bylo tomu 10 roků, kdy výtečně
vyskoušený výrobek, pod jménem Kathreinerova slado
vá káva Kneippova,nastenpil první cestn do světa,
Velkou předností Kathreinerovy sladové kávy jest, že ze
i „čistá“ můte píti a dovede v případech, kde trnková
káva lékařsky naprosto makárána jest, tuto úplně
nahraditi. Dítkám měla by se výhradně jen sladová
káva podávati, ježto přispívá ku kvetoncímu vzezření
a utužení adraví, Též paním, rekonvalescentům a 080
bám trpícím žaladečními, erdečními a nervovými
chorobami, doporučaje seKathreluerora sladová káva
co nejvřeleji.

Zprávy hospodářské.
Rolník a jeho čeleď.

(Dle Hospodářečeskoslovanského).

Tážete-li se našich venkovskýchrolníků,
kdo je dnes pánem ve statku, odpovědí vám:

sČeledín“. A skutečně pravda je v tom.Pozorujme jen z blízka příjmy čeledínovy.
Hospodář poskytuje mu především byt, pone
chává mu použití postele s příslušenstvím,
-čistí se mu prádlo, v zimě povoluje mu pobyt

-8 přísloňníkem rodiny. Nazve-li se toto vše
slovy „veškeré zaopatření“, tu nesmí hospodář
ma peněžní cenu tohoto zaopatření zapomínat.

Cena 600 K ročně je na to dosti nízce
"vzata, povážíme li, co jest dělníkům v městě za
takové zaopatření platiti. Každý musí doznati,

cích nebo v neděli obdrží čeleď přídavkem
koláče, buchty nebo koblihy, což také hospo
dáře něco stojí. 3

ným, oděvem atd. na 300 K. Sečte-li se vče
dohromady, shledá ae, že jednoduchý čeledín

ročně přijde na 720—760 K, t.j. že svéhochlebodárce stojí denně přes 2 K. Při tom je
Zeledín bezstarostně živ, nedbá toho, odkud
hospodář bere peníze na jeho medu. Jako

křesťan“ nechce v neděli a ve svátek

pracovati, ač odbude mnohdy „služby boží“
třeba vb č, a hospodář nemůše si ani
v neděli pohověti, neboť masí za čeledína (často
i v pondělí) pracovati. Zamračí-li se hospodář
jen dost málo, hned je tu, zvláště na jaře,vý
pověď. Hospodář je proti čeledínovi bere vší

ochrany.Zlomyslný čeledín může mu poškoditi ná
řadí, dobytek, a i když se mu zlomyalnost do
káže, nedostane hospodář náhrady, poněvadě
na čelediínovi není si co vzíti.

Je-li čeledín trestán, hospodáři do kapsy

nepřibude. Podobné„poměry jsou i u ženskéčeledi. To jsou zajisté smutné poměry, a ho
spodáři masí hleděti opět se státi pávy ve
svých dvorech.

K tomu je zapotřebí především dršeti co
nejméně čeledi. Kdo musí držetičeládky více,
hleď, aby ae nezapřádaly mezi čeledí milostné
pletky, neboť vypoví-li čeledín, tu jde za ním
1 děvečka.

Nejlepší jeou ještě ti čeledínové, které
jsme si sami vychovali, kteří od mládí v domě
byli. Ti mají přece trochu náklonnosti pro náš
dům. Držme tedy jen tolik čeledi, kolik ne
vyhbnutelně potřebujeme. V mnohém hospo
dářatví, kde jsou odrostlejší děti, obešli by se
úplně bez čeledi. V zimě se práce snadno za
stane a v létě najmou se dělníci za 2 K denně
neb při stravě za 80—120 h, jen když je za
městnáme na delší čas.

I mzda pohůnkovi, který se na léto k do
bytku najímá, může ge z větší části uspořiti,
krmíme-li dobytek ve stájích, čímž získáme
i více hnoje. Aby se dostalo dobytku čerst
vého vzduchu, uděláme na blízku ohradu, kamž
se dobytek na několik hodin denně vyhání.

V mnohých krajinách zavedeno je při sel
ských statcích tak zv. podražství. Jedné neb
dvěma rodinám dá se «darma byt, mohou si
držeti kozu, prase, ano i krávu, hospodář jim
ponechává kus pole pro brambory a žito a tu
a tam nějakou mer neb břeh u lovky. Za to
musí tito podruzi při každé natné práci za
stravu, někde vedle stravy i za nepatrnou
mzdu vypomoci.

Někde jsou v podražských chalupách i
řemeslníci, oddělávajíce hospodáři činži. Ta
koví podruzi jsou stálými pracovníky, poně
vadž jsou bytem i účastenstvím na sklizní na
domov vázáni. Oproti nim je rolník ve výhodě,
protože od něho zcela závisí a v letní době
vypověděti nemohou. Ičeledí zaopatřojí takové
rodiny hospodáře a nezpůsobují mu nikdy ta
kových obtíží jako čeledín svobodný.

Při té příležitosti opozorňujeme na uherské
Slováky, kteří v Čechách od jara do zimy pra
cují už na mnohých místech. Hlavně jsou na
jímání do dvorů, kde často nesvědomitými ná
jemci jsou vykořisťování a mravně i tělesně
ničení. Za malý peníz rádi by u hodných ho
spodářů přes léto pracovali. V Turčanském
ev. Martině na Slovensku ochotně poradí těm,
kdož by si přáli slovenských dělníků.

Uchování čerstvého ovoce (zimních
jablek a hrašek) děje se nejlépe zabalením
v hedvábný neb iv obyčejný měkčí papír.
A nakladou-li se takto zabalenájablkaa hrašky
do bedny mezi dřevitou vlnu nebo jehličí, vy
drží až do dubua čerstvé. Jinde uschovávají
ovoce v chladných, ale čistých komorách neb
sklepích, kdež ge jednotlivé kusy ukládají na
dřevěné lísky tak, aby se sebe nedotýkaly.
Lísky se kladou ve způsobě stojanu nadsebe,
při čemž ovoce má stálé čerstvý vzduch. Na
kažené kusy mohou takto hned beze všeho
přebírání odstraněny býti. Na jaře pak čerstvé
ovoce snadno a dobře se zpeněží.

Komě před chřípěcím uchráníme,
napájíme-li je zvláště teď na podzim vědy ráno
a pak večer po práci směsí, jež se takto při
praví: Do putěnky dáme as 3—4 litry uvaře
ných bramborů, ty za tepla roztlačeme, při
dáme k nim litr pšeničných otrob a hrst ku
chyňské soli, polejeme vše vlažnou vodou a
směs dobře pak rozmícháme, až se pění. Ná oj
ten vždy ještě vlažný vylejme koním do žlabu.

(tin)
Pozvání

k volné konferenci kněží
vikariatů: Chrasteckého, Chrudimského

a Pardubického,

„dne 17. října £ r. o © hod dopol.

Pořad:
1. O poměrech kněze v nemoci promlaví vp.Jos. Vaněček. a

2. O zpěvu effkorním dle „Oltáře“ přednesedp.
farář Jan Stánek, ; P P

3. Volné návrby velmi důlešitého obsahu.

P. Tomáš Stře
Ob.vikář.bský,

Tržní zprávy.
V Hradci Králové, dne 65,Mjna 3901. 1 hl.

přenice K 13-00—1340, šita K 11-40—1300, ječmene
K 9-20—1000, ovsa K 6-40—6-10, prosa K 9-40—10-00,
vikve K 9.00—10 50, hrachu K 18*50—31'00, jákel K
1840, krapK 16-00—40:00,bramborá K 200—340,
jstelového semínka červeného K 90'00—102, jetelo
vého semínka (inkarnát) K00 00—00:00, máku K 30-00,
olejky K —————, Iněného semene K 16:50—19:00,
100 kg. žitných otrab K 12-00, přenié, otrub K 110,
1 kg. másla K 3-33—3+40, 1 kg. sádla vepřového K
1-40—1-76, tvarohu k 0-32—0-36, 1 vejce 6 h, Jedna
kopa okurek K 000—000, jedna hl. cibule K
420—6.60, jedna kopa drobné zeleniny K 0'80—4-80,
1 kopa zelí 8-40—9:50 K.

Listárna redakce.
Jilemnice: Vaše „Prohlášení“ po skončených

volbách pozbývá významu, proto seneotiskuje,
Třebechovice: Uveřejníme příště.

Německý Brod: Souhlusíme s Vámi v mnohém,
než otisknonti pro naléhavější věci nelze. Vepříčině

spisůzennových a ostatních poslouží Vám CyrilloMethodějské knihkupectví (G. Francl) v Praze i
F. K. Vp. Frant. Jakl, kaplan v Hradci Král.
Kohoutov. Do konce roku.

K dušičkám
náhroblicy
z pískovce, různých mramorů, žuly a gienitu za
ceny velice mírné, některé i pod cenou výrobní.

„P. T, pánům trublářům, řezníkům, uzenářům
doporučoji svůj závod k dodání

mramorových desek
na nábytek, stoly a pulty, zařízení pro kavárny,
cakráře, koupelny, desky pro koželuhy atd.
Cenniky na požádání zašle kamenická dilna na

zboží mramorové a pomniky

Zdenko Ježka v Hradci Králové.

ZOXOX0x0xI0x0x0X0x
XSlavným patronátním úřadům a

velectěnému duchovenstvu doporučují se

k malování chrámů

Jakoukoliv technikou přesně dle slohu.

Oprava starých obrazů, jakož i
malování nových, křížových cest a p.

Oltáře k Božímu Tělu na plátně
4 na dřevě maluji v každém slohu.

Plány a rozpočty zdarma.

Závod pro umělé a dekor. malířství

J. St. Ottmar
Ustí nad Orl.

OXOXOXOX.0X0x0
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jšímpoža

darkůmvyhovující.

Tkrátprvnímicenami

vyzoamenán.

Cenníkyzdarma.
TEC
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hoslohniprovedení|
Oknachrámovákaždé-/Mč sezaručenímprácenej

moderně

F

Uměleckýúslarpromalbunasklo,

Křesíní listy
(ex offo) 40 kusů sa 60 haléřů nabízí

Biskopská knihtiskárna,

|POOH



Ludvík Knepr
v Hradol Kralové, Malé náměstíč. 117.

vedle záložny.

Výrobky dokonalé.
Pobovky. Celé garnitury.

Úplné výbavy nověstám.
Ceny mrné.

Zádony, „| Opony(drpere)

-= PROČ
kupuje každý housle, struny Jakož 1 veškeré

hudební nástroje
liA ve skladě Jana Čermáka v Hradci Králové č. 19vedle o. k. loterie?

[Protožemázbožídobré alevně prodává."jiš

Též správky, zvláště houslí příjímá

j*:odF+d a přesněvyřizuje,EF

Jan Kryšpin,

MJ. Syraltety pynovoo,ná
odbornýuměleckýzávod

ro

malbu oken kostelních
PRAHA-—I,

č. 145 st., Malé Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků va Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího až k boha

Klosety pro nomané
v elegantním

provedení,
zaručeně ne
zapáchající

„a“ MAAae

dodává tému figurálnímu provedení a
sice * se šeležnými rámy, st

s J. Bazoni, Počátky. . lěmi4vsasiním.
bs aaa s rudaborpistně,Řozovízávaznosti

ku definitivní objednávce.
ň - Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnéuznání."jjj

Hlaváčkova Založenoroku1886.
patentnímramorová

eovalcha©
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest De
smarná s svými vždy hladkými plochami sněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE>raha, Vinařskául. 626-VII.

o A Prvni výroba

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©

vyhotoví©.ak.sotatk Kodb4444a044444440

Janouškovec, JÍ %$orósttr © +
(býv. mnoh.doplň.důstojníkv Praze) i átní ní +ve své c. k. povolenékanoeláři jen animální a minerální (>

P>raha-II., Eliščina třida 1080. i nejlevnějšífosforečnéhnojivo provšechny půdy.

Ma venek obratem pošty. i Zajišťují Řát účinek a nejvyššívýnosnost.

z i MY-Nenahraditelné "0X $Paris, expositlon 1900. k d Í tbě4 k podzimní setbě $
Grand Prix avec Medaille ď Or j jež nelzežádnoujinoukyselinoufos(čestný kříž a zlatou medailli) forečnounahraditi. +

obdrželafirma M E-Dálo:Poznej moučky,ohltskýzah vícledek,JU. C.dos.Tomášek3 52
továrna na spracování ovoce, pálenka | ©$Ékuk vrchnímuhnojentjetslší 8 konservování

koňaku a výroba likérů ve Vyso.sokém Mýtě! chlévskémrvy,ploní VápRo

m za koňak a likéry. i „dedánají8 přesnouzářnkouO kvárna vyrábí vše jen teplou cestou a Da- vůrna na v s
bízl: Koňak, alivovici : : . kyselinu sí Poštorně

u EK mok heznékmaby Peak| rpzajse AeVOHRÁM„zížke';Též v Berlímě obdrželafirmat. r. Ústřednípísárna:PRAHA, znat: a ".
diplom zlaté medaille. | KFPFYTFTFPFFETOPTPPFTTA

Český
křesťanský zasilateleký závod

—— firmy

DADALÁ ANEKUTA
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučuje veliký výběr

černých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

—— Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
i inkvýnoszáolga zast

Vzorky na požádání zdarma a franco.O.
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Erálové

(ev.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zánobený
sklad klenotů, zlatých, atříbrných a pravých

českých granátových dporků, stříbrné stolní ná
činí s norého a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboží je úředně zkoušeno aznačeno.
Sprárky se přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré správky hodinek ne vyřizují.
MY"Věc za levné ceny. "i

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše dlině v ohni zinceném stříbřené,začseračí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji Smat Platiti možnotéž ve lhůtách. 9 ravyunovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se ea
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskups 4 MI

lorti.Připiyzávodmůj můšese vykázatičetnýmio dy kenými přípisy P. T. zákazníků a odporněnje te tekoupeníkopravě kalichů, monstrancí,ciborií,re

tácků na křest,svícnů, schránok na Nejsvě
jší. patenekatd. PA nejvíce.

Jan Horák,
soukoník v Ryohnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťenského závodu.

Učjáte prosím, malou objednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Táž na splátky boz zvýšení čen!
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katolický a zasilatelský závod

Josef Poláček spol.
továrna na sukna

== weEčurapoloi.
Doporučuje veliký výběr černých a modních látek pro

P. T. vYcledůst,duchovenstvo.

OY“ Ku přání poskytují se výhody platební. “ji

Vzorky na požádání zdarma a franco.
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ZN PAREEPODAT ODER OLOAOOPOPRTTEMTTAOÝANITNÍ11Ý,

príma www-Velký výběr ©
A p zlatých a stříbrných skvostů, svatebních

darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinářa zlatníkv Rychnověn.K.

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

Oltáře, sochya j.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kakdém slohu
odporučuje Úrma

Petra Buška synové,
uměl závod řezbářský a soochařs ro

práce kostelní P

v Syohrově (Čechy), založena roku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnatí franko zašleme.

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyseneúčlují.
Provedeno ke 300 oltářů.

Op B0 0000DCDU0000 DOVO O DODOODO OKO

O OVO ODO DODOOVO

Josef Neškudla,
c. a kr. dv. dodavatel

w Jablonném nad Orl. č. d. 66

doporačnje P. T. reledůst. duchovenstvusvůj všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dv. výrobní závod

všech Kostelnich parameniů,
praporů a kovového náčiní. — [ilustr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko se zauílají.

Adresn vždy doslovně úplná.
88000000 00O ODO OV O0 OAOO9 0000 ČAU:

S00BBRDOE OOA V VY0 OD

-208br-610

0:800:0000
000000800„ 

Nejvyěší amenání na zemské jub. výstavě v Praze: —
čestnýdiplom, 1891. Nevyšší Vyunamenéní na školek.

chorvatakévý v Záhřebě:čestnýdiplom.Nejv.vysn. J ose £za vystavené varbany na Národop. českoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv. ,
vyznam.na zemské bulharskévýstavě v Plovdivě: zlatá | Š t ě ánstátní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné p ;

. Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k krajského soudu na
. Horách Kutných. závod

O. k. výs W továrna A- pozlacovačský

h . PN S v Pardubicíchna stavbu varhan a harmonií zu o JŠ ore |
Jana Tačka v Kutné Hoře p KOOS | | jakož i nově stavi

(saloženo r. 1669) M C ím. A oltáře, kazatelnon p y,
vyrábi AO "0 mh všehodrahusochy|

varhany Vensnýchsoustavco a veškeré do oboru
uejdůkladnějia vcenáchnejmírněj ADO | f k VACH EK tohospadajícípráce
ších; - opravy a přestavby * v nejmodernějším|za nejmírnějšíc

Som ode DD | stavební m umělecké zámečnictví v Hradci Králové Poe devaýche|šech tav pro .

harmonla kostely, koly a| doporučujeovinovací okenice z vlnitého plechu zaručeněocelového,velmilehce(E
salonyv nejlepšímprovedeníspě | jdoucí. Swinovací okenice plátěné, samočinué,vlastníhovzoru.Mlontování noslčů =

. ŘE. (letou zárukou a za cony mírné. | A všech nýtovaných sončástí stavebních. Výroba železných oken faconových, veškerých
nla (Gottage- mříží, náhrobních I zahradních, vrat, plotů,balkonů, výplní do dveří a t. d. ©| hb

taxepravaamerická harmonia (Gottag ZvláštěupozorňujiP. T. pány stavitele na práce stavební, výhradně av ve) JOrgans) jsou na skladě. vlastní výrobky nejpraktičtějších A nejdokonulejších vzorů, vlastního vynálezu, kleštin
1 ústrojů,| do sdí aVůbec veškerýchprací jak stavebních tak i uměleckýchvše za ceny výV závodě bylo vyhoto iž okolo 4000 nástrojů, . s

- a bylybylona veškerýchvýstaváchnejpřednějšímice-| PObníse zárukou. všech druhů
i án: : Y úctě veškeré ,

mamivyznamenány. MH Adolí Vachek nabízí- Oennikyvarhan a harm na požádání ,
001 Adarma afranko. P stavebnía uměleckézámečnictvív HradelKrál, Biskupská

Dlouhá ul. č. 108, naproti cejchovnímu úřadu. knihtiskárna.

Na cukrářství
přijmese učeňu Josefa Fialy

v Hradoi Král, vedle hlavní trafiky.

C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská

výroba věžních hodin
Frant. Moraousa

AL OG0 LŮDla.
tovární sklad a půjčovna

nalézá se nyní

na Eliščině nábřeží Č, 278

proti labskému mostu.

Oltáře, kazatelny, a td.nabísi
.v

Pranůiškí JÍDOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

po0.0.00000100000050005

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

NNHNKEMNEL

bud

(bratr P, J. Neškudly, faráře vo Yýprachticich)

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

V. VACEK,
závod školkářský

v Pamětníku u Chlumce
nebizt pro zimat a jarní vysazování stromy
ovocné vysoké » kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob., konifery, divoké strom

pro stromořadí, pláňata atd. — Statisíce sazenic v zásobě.
I.evné ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma.



Ďeská největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americkéa evropskésoustavy“

RUDOLF PAJKR č SPOL.v Hradci Králové.
Filiální sklady: Budapest: VIIL József kčrát 16; v Brně, Nová ulice č. 8; veVáni X. Harmoaiegasse 8.

gRP*>Nlustrované cenníky franko a zdarma. “ij

oooo00000©| E SUKNA R ar: Prnte (=3 - kola
Veškeré práce z odboru maleb umě

lecko-průmyolových provádí se s přesnou na taláry a jemné modní látky U |okonalos ; ©Vmalřskéamuě pro pány i dámy (| The Premier ž
Ludvíka Nejedléh Bovnéoey ra nejlevnější pevné cemy nabízí a vzorky

Nové , B Je ě D napožádánínl T f= Úyole (0, Ltd tyv Novém Bydžově.
Zvláštěse doporučujespecialníznalost V. d. ŠPALEK, ae 5 "HH
uprováděnímalování kostelůvrůz- obchodnídůmse sukny v HradciKrálové. "+ Coventry (Anglie) o
ných případných slozíck; malování sálů, Závod založen roku 1834.
salonů, pokojů a divadelních dekorací ; un A HB
maleb obrazů nových, restaurování obrazů pil
starých; maleb facadních frescových,maleb © >

Daskle,na dřevěa na kůži. MUDr, L. Řeháček © oMG“Práce a objednávky"l 04 . OH
přijímápro monmalířskoudílnu,kteráž odborný lékař krčních, nosních a ch ob Vídeň VI(Čechy). 82

již v roce 1980 založena byla v Hradci ušních nemocí Zástapcepro HradecKrálovéa okolí:
Králové,můj zástupce ordinuje od 9—12 a od 2—4 hod. František Vodehnal ©|

Rudolf Tomášek, malíř PRAHA ZástapceproPacdnbiceA0sokol: |%
bytem v Hradci Králové š ) m Vincenc ChChomrak. „»

W)naVelkémnáměstíč.36,vedlebisk.residence. Jungmanova třida. Biroká ulice č.12 u kol Premier Nejlepší aola
36368 KORIKOKOKOOKOXPALDUS « POUR,

dříveJ. Jeřábekv Hradci Králové, vdká podslů.

| Jediný křesťanský modní sávod o dámským látkách.

o

U
Hedvábnéa vlněné pokrývky.© gap- Úplné garnitary. 7my — Šálky na hlavu i převěsné, d

©

o
Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky hedvábné, vlněné

a prací tu- i cizozemské.

Vzoryna požádání se zašlou. Pe Wm 6 cemy. Obchod založen roku 1863eSamety.e S RABOBOROE
S V88

Následkem výhodné uzávěrky nabísí n k . š:
nejlepšía nejvydatnějšíbosenský ws“ Právě vyšel a rozesýlá se = v

F katolický Š

zacenulevnějšínežkdekolivjinde » L E j:JindřichJelinek Ý —mmtm 1-rok1902.MNE ;J | »
v X: Obsahuje vedle kalendářní části a příslušných udání, časn se týkajících, pečlivé DS

mydlář v Hradol Král. Ý sestavenéhoúplnéhosesnamujmen křestních,následujícízábavnéa poučnéčlánky: *
KIKLKIKNY D6 Úvodníbáseň:Ma prak roku áhodanebo trest Boží? Zobrázků„Ze| NÉof] PAN fdaonnaámaPE- pudl |

a. u sa E;
Imělxn.ílz < v kokosč S6oblaky M 13)Chrudim,kemaPí JakEM budov.M

3.) Vedle cesty od VI. Hornova. (9 8 obrázky.)| 18.) © sjromu a sadu em. Napsal V. f
pro stavbu harmonií obdrží stálou práci. Který ) 4.) Báseň:Před obrazem sv. Antonina od F. Šálek,pomolog i

obou zemských fečí jest mocen, má přednost.| če5 u odp 'uore k děniníma„brána arětce), 14) Uzalené žáby. Humoreaka.NapsslJ. Váňa. DŘ
v Kasal. o o (>

Továrna za hudobní stroje M3| 6) a etrážnickéeamotě. Obrázekz bojá| 18) ezvyků našeho Houna Chrudimeku. kJ
R o českou em i český lid. NapsalFrant J Stál. — Koupě a Po k h , ceslování.) SS

orenZ rutnov c Košťál.(S 3 obrázky.) okrašovánílátky níka „Štíta“,Sbíráa 3M
. 3 *|2X 17)Nebude ekoužeti Péna Boha svého. píše Vínc.Paulus, feditel škol v Chrasti MŮ Vyšato « obrázků »Ze smíšenéosady“ díl II.| 16.)Věelices ze evěta. €

Ý apaalFr. Mimra.(S 1 obrázkem) 17.)Z domácnosti a hospodářetví.

MS 8) Zakládejtemlékárny. 03 Frant. Štábla. 18) Kronika. Mě
K době kašle a chrapotu! K RY S Moka, "NapeslFrant Již Koštál.| 20.)Měskčnítrhy, —Trhydlomístv Čechách, (9

T k dvýborný úaetotický % (8 1 obrázkem.) na Moravěa ve Slezsku, 6
UT60 j M6 takový Pode uznán.— Ť Kalendář „Štít“ poskytuje četbu zašlechťující všem křesťanským rodinám vzdě- P

parfumoje dech, | 15 laným i prostým. Pončí a pobaví každého
l

k |
skidtje hluir: © BE- Překrásný titulní obrar sv. AntonínaPaduanského. DU 9

u Ry úotéPN | 5 | ComaI výtiskuveskvostnéIithografickéobělcs| Koruna (50 Ur)
pro elegantn E Pro pp. prodavače, knibaře, knihkupce 1 tuoet ze 8 K (poštou o 19 h více sasvět neocenitel

né. Jedině pravé, zákonemchráněnévyrábí nákladní list), Při botovém maplacení 1 výtisk na tucet nádavkem. — Pre pp. knihkupce,

A. Maršner, Král. Vinohrady. | knihařepřikládámeunmonční plakát. %

Kdostánív lékárnách kuped,Jabůěkářů,dro-ÚI | « Objednávky přijímá a obratem pošty (resp. dráhy) vyřídí :guiatů, c ů atd PS olitické družstvotiskové
Filed: Praha,Fordianadora třídaprot i v Hradci Králové (Adalbertinum) ýOSB vě

Majirei Politické družstvo tiskové v Hradci Krátevé. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Amtoním Pochmon. ra bisk. Enibtiokarny v Hrede: Král.
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Co by pomohlo?

„Ale dej mu to, ať nekřičí“! — Tak ří
kává mnohá nerozamná matka hodoějšímu dítě
čti, aby vzdorovitý rozpustilec dal pokoj. —
e to nepomáhá, ukazuje denní zkušenost.

Čím více se nezbedovi povoluje, tím je horší.
Aby nekřičel, aby byl pokoj, stává se matka
— ba i celá ostatní rodina — otrokyní roz

pastilce. A nemusilo to tak daleko přijít,dyby matka byla pevně stála na tom, aby
kluk nezbeda vůli svou neprováděl, byť i

2počátku křičel, a rákoskou se ma na kalhotybylo naměřiti musilo.
Takovon matkou zdá se nám, že je ny

nější vláda jistého starobylého státu. Ale dej
mu to, ať nekřičí — to jak se zdá, jeet nyní
vrchol moudrosti vlády té. Ale dejte mu tu
cirkev katolickou na pospas, jea ať je pokoj!
Anebo: Dejte mu ty české menšiny a zřiďte
mu diecési „čistě“ německou — ať je pokoj.
Autorita (moc a vážnost) státní stává ae otro
kyní — velezrádce.

Jest však věc jistá, že to nepomůže. A
máme to přesvědčení že by pomohl pravý
opak toho. Dějiny tomu nasvědčují. Bylo to
roku 1619., když brzy v květnu německý
hrabě, evanjelík Thurn, s vojskem do Rakous
vrazil, kdež jej velezrádci jako nějakého messi
áše očekávali. Jednu noc ze soboty na neděli,
nebo časně zrána v neděli, dorazily pluky
jeho až k Dunaji před Vídní. Zrádnou pomocí
barona Tenfla, převezly se na drubý břeh a
porasily tu olsařské vojsko, které jim cestu
zastoupilo, a ve čtvrtek měly již předměstí
vídeňská obsazena. — Jeden český pán Krištof
Harant z Polžic, odpadlý katolík, velel posta
viti hrubou střelbu a házeti koule zrovna na
hrad císařský tak, že koule císaři do oken
lítaly. Již již proskakovaly řeči, že tajní pří
vrženci Thurnovi v městě otevrou mu bránu
„Stubenthor“, Ferdinanda II. císaře zajmou,
do kláštera zavrou, děti jeho evaojelicky vy
chovati dají, a královské katolické rady postí
vati dají. (Srov. Bílek, konfiskace I, 137. a
Slavata Paměti I., 62.). Protestanští radikálové
vídeňští lajíce katolíkům, těšili se již a chlu
bili: Teď se díti bude podle vůle naší. —
Král stál tu před velikým rozhodnutím. Buď
— ale dejte velezrádcům, co chtí, a bude
spad pokoj — anebo nevydati jim katolickou
víru na pospas a pevně státi. Nedivili bychom
se ničemu, kdyby byl v mysli kolísal. Ale v ná
boženství katolickém nalezl sílu, pevnost a
statečnost. Když se totiž s Thurnem erozu
mění stavové do hradu dostavili a hrozili, že
si snmi pornoci hledati budou, a s tím ohlá
šením odešli, král na mysli eklíčen, padl na
kolena na klekátko, nad nímž visel kříž
s obrazem Krista ukřížovaráho, a počal se
modliti.— „Pane,je li tobě libo,vtéto úzkosti
a pronásledování mne pokořiti — nezdráhám
Be, staníž se vůle tvá) Zde mne máš nehodné
ho služebníka svého, jsem ochoten a podro
ben každému'pokynatí tvémn!“

Po modlitbě té vatoapil kněz, zpovědník
králův, a král podivuhodně posilošn, dí: Brzy
přijde pomoc!

Na to hlásila ge deputace kalvinistů.
Král sám tu atojí proti šestnácti, a vyslechnuv
ie dí: Vy naříkáte na katolíky ?! Ale zdaž ne
mají katolíci větší příčiny stěžovati si na vás?

A když němečtí ti kalvinisté začali
o Češích, kteří je prý utlačají, pravil: Ne
mlavte mi o Češích. Nejsout to Češi, kteří
povstání způsobili, nýbrž cisincil V Praze
ovšem zvony na poplach zvonili, ale kteří
zvony rozhoupali, ti ve Falci, v Nizozemí a
v Savojsku jsou (Janssen V. 698). A ti lidé nic
dobrého nesmýšlejí aní se zemí českou ani ra
kouskou. Ale tím více doráčeli na krále a
Ondřej Tbonrade maje žádost napsanou v rdce
zvolal: Podepífeš nám tol? (Slavata I., 81.).
Ale král stál pevně. -Z nenadání zavzní pod
samými okay trabka vojenská a dasot koní.
Zdálo ae, še je to již Tharn v městě. Jvden
« vyslaných jde k okna a šeptá: Zle je —

V Hradci Králové, dne 11. října. 1901.

veta po nás. Král praví: To jest moje vojsko,
Bůh mi pomoc poslal.

Až potud byli poslanci plni kuráže a
myslili, že vyvzdorují jako vyhejčkaný klak
v rodině, ale jakoby již cítili rákoska na zá
dech svých, přistoupí pokorně ku králi, od
prošají, slibují, že budoucně vzdorovati ne
budou a spěšně utíkají z hradu. Nebýt této a
nábolenství a víry vyplynulé stálosti, rodu haba
burského nebylo by více.

A to je to, co by pomohlo i dnes. Usta
vičné ustupování posiluje jen velezrádný vzdor.
Čím více se odpadlíkům nynějším povoluje,
tím více chtí. Žádnýústupek, nejméně pak
biskupství chebské, nezlomí jejich velezrádný
křik ku zničení rodu habsburského a říše nuší,
Rákosky nějaké je zapotřebí, k. p. takové, jaké
se užilo po zrušení jazykových nařízení proti
Čechům, a hned zalezoa, jako ti ze století
sedmnáctého v hradě vídeňském dovedli se
ihned plaziti před králem. Ale je k tomu za
potřebí síly. A ta, jak je vidět, plyne z nábo
Ženství. Avšak právě to náboženství, které za
chránilo rod habsburský, je nyní něčím, co prý
se samobrániti má. Páni nevědí, že oni mají
brániti náboženství, aby ubránili sebe. Právě
z té chabosti náboženské plyne celá ta nepo

ohopitelná chabosťnaproti velezrádcům. Osudnéchyby rakouských vlád hlavní kořen svůj mají
v nepoznání toho, že Rakousko mělo úkol, býti
strážcem náboženství katolického. Když však
nyní úkolu toho pluiti nechce, zdá se, že Bůh
sám — nevida příčiny, proč by Rakousko
udržováno býti mělo — dopouští rozklad jeho
a jinak se starati bude o dílo své, o církev.
A tak, co 60 dnes ve Vídni považuje za mou
drosf, kterou se udržuje pokoj, jest — jak se
obáváme — dopuštěním Božím a trestem za
opuštění Boha. A jen ještě na jednu věc upo
zorňujeme. Jsou to památná slova Fordinan
dova: Nejsoať to Češi, kteří povstání způsobili.

Podnes je tomu tak. Všecko zlé v Rakousku
strká se po padesáte let na Čechy a dosud
jsou vznačném počtn při vesle ti, kteří do
Vídně stále a stále hučí, že Češi utlačají —
Němce. Jako protestanté věku sedmnáctého
nebyli spokojeni 8 „majestátem“, to jest s lis
tem Rudolfa II. císaře, proto že nemo hli ka
toliky vyhubiti nadobro, nýbrž jimtaké trochu
života dopřáti měli, tak je podnes 8 jistými
Němci a Čechy. Takoví Němci nejsou spoko
jeni, dokud Čechové ještě trochu dýchají. Dý
chání Čechů v jich vlasti jest utlačováním
Němců. A nbozí Čechové jsou dnes nejvěrněj
šími občany říše rakouské, a třesou 8e zrovua
při myšlence, že rozhoupají se snad zvony vy
zvánějící hrany — Rakousku. Ale kdo ty
zvonyrozhoupávají, cizinci jsoul — Nyní zvoní
Be německými penězi k odtrhování Jidí od Ra
kouska. Jak mi slovutný jeden vlastenec a při
tom domu císařskému velice oddaný pán řekl,
„má to prý jít po dobrém“ — totiž to připo
jení k Prusku, — ale v Prusku jsou mnozí ne
dočkaví, kterým to jde pomalua je prý možno,

že začnou hrany vyzváněti proskými kanony.Bude-liprý jistá vznešená osobnost příliš dlouho
živa, jak se při jejím zdraví obávají, přijdou
prý sem ještě za jejího života.

A právě pro ten případ jest zapotřebí,
aby ten národ, který by obzvláště zase před
kanony měl stavěti syny své, byl nspokojen a
nadšen. A zase platí to, že ta chabosť oproti
Prasku, Prošáka tím smělejším činí. I v tom
ohledu jest zapotřebí poohlédnonti se po ně
jaké rákosce ve způsoba lepší aliance. Ale ani
aliance nezpomůže, je li na výsostech uchystána
metla na Rakousko od Nejvyššího Řiditele
osudů říší a národů. Hlavní věcíjest a zůstane
to nějaké klekátko s tím krocifixem
Z toho poplyne síla, ale i lepší poznání věcí.
A jen to nám pomůže!5

dmserty se počítajílevně. a
Obnovavyehásív pátek o poledne. | ROčmk VIL

Dopis z Prahy.
V Prase, dne 9. října.

(Černý týden. — Pomámky k politické situací
dnů přítomných.)

Minulý právě týden možno nazvati čer
ným! Během jeho v Pánu skonalí a k časnému
odpočinatí uložení byli tři mužové, jež možno
právem oplakávati pro jejich mužné příkladné
vlastnosti a pro jejich vážné, poctivé pojímání
životu a pro jejich čistý názor na svět. Odešli
nám vyšehradský probošt mons. dr. Antonín
Lenz, professor a věhlasný filolog Ignác Ma
šek a slavný sochař Bohuslav Schnirch.

Dr. Aut. Lonz, druhdy professor dogma
tiky v semináři Budějovickém byl jako od
chovancem nezapomenatelného biskupa J. V.
Jirsíka, kterýžto vlastenec a velekněz po ce
lou řada let a ním a se předešlým králové
hradeckým biskupem Jos. Haisem denněněkolik
chvil protrávil. Lenz byl v Budějovicích vedle
zdárné učitelské činnosti také pilným a pro
slulým literátem. Zde vzniklo jeho, v české
literatuře jediné svého druhu dílo „Učení m.
Jana Husa“, Spis tento psán jest duchem
přísného a nejsvědomitějšího professora dog
matiky a sice s takovou znalost a proniknou
tím předmětu, o který jde, že vzbudil vážnost
a úcta ko svému autoru i ve kruzích v pro
tivném táboře. Liberální spisovatelé a histo
rikové mu doznali, že přednosti jeho jsou ta
kové váhy, že M, Has doposud u nás nenalezl
vážnějšího a věcnějšího posuzovatele. Ovšem
že Lenz při tom úplně spravedlivě dělil světlo
od stínu, jak je v učení Husově nacházel,
tak že tento jeho spis je na ten čas nejobjekti
vnějším dílem o tomto choulostivém předmětě,
při čemž Hus nalezl v Lenzovi posuzovatele
tak střízlivého,že se vyskytlydokoncei hlasy,
že mu nadržuje. Než to bylo míněním nepod
statným, neboť Lenz jako spravedlivý soudce
i při Husovi nacházel to, co hledati při člo
věku každém: vedle stránek, jež nelíbí se
všem, také stránky, proti nimž nemůže ni
čeho namítati nikdo.Onposlednější nezamlčel.
Kniha jeho „Učení M. Jana Husa“ jest již
mnoho let úplně rozebrána, kteréžto vzácně
cti zřídka dostane se české knize vědecké.
Ke druhému vydání se Lenz neodhodlal, po
něvadž stále obíraje se studiemi doby husitské
a pohnsitské a pak podrobným bádáním v 80u
stavě učení Wiklefova, nepokládal se více
v posledních svých letech za dosti svěžího,
aby na základě dalších svých studií knihu
„Učení M. Jana Husa“ rozšířil a proto bádání
svá uložil v celé řadě menších knili a úvah,
ponechávaje další spracování a doplnění učení
Husova, jeho příčin i důsledků na jejich zá
kladě silám mladším, názorům novějším.

Vedle těchto —dogmaticko-historických
svých stadií pojednal učeně o celé řadě časo
vých otázek se stanoviska katolického dogma
tika, Avšak Lenz nabyl pouze přísným učencem,
nýbrž on dovedl také 8 největším zdarem po
lemisovati tak, že se mu dokonce podařilo
„ježka pěstí utlonci.“ Když počátkem let sedm
desátých vystoupil padařovský filosof, resp.
PhC. sedlák Alfons Šťastný, se svými athvistic=
kými spisy, jež zejména tehdejší mládež vo
lice bavily a vyrážely, vypůjčil si Lenz při
jmění sedláka Jana Brázdy ze Zlámané Lhoty
č. 50 a jal se mu odpovídati tak dovedně a
pádně, že Alfonse brzy umlčel a od jeho filo
sofie úplně odehnal tak, že se tento později
věnoval již pouze ekonomii a agitacím mezi
sedláky, názory své inteligenci předkládati
více se neodvačaje.

Pro tato svou Činnost získal si Lens
ovšem že volice mnoho přátel, ale také hojně
nepřátel, kteří ho sice z nepravd nebo ne
správností neuavědčili, spokojujíce se tím, že ho
všelijak osobně pronásledovali 4 pomlvavali.
Y tomto svém počínání, nazývajíce | Lenze
„starým pánem £ Vyšebradu“, zaběhli v po
sledních dobách přes meze slašnosti až tak



daleko, že jedenkráte dokonce vynechali celou
větu z jisté důležité jeho sady, Jižtakto zko
molenou eitovali, chtíce ho udělati směšným.
V této smutné záležitosti e největší rozhod
ností postavil se nu obranu Lenzovu pražský

měsíčník „Aletheja,“ který ji podrobně veřejnosti vylíčil a „starý pánz Vyšehradu“ měl
napotom již svatý pokoj, neboť pánové uznali,
Ze jednání jejich širšího schválení nedojde.
Lenz bude ceněn dlouho ještě i po tom, aži
jeho osobní přátelé i nepřátelé vymron, neboť
pozůstalé po něm výsledky jebo práce a du
cbovní dokonalosti lidskou podstatu přečkají.
Obšírný životopis Lenzův na základě mnohých
vlastních jeho sdělení a kolikaletých intim
ních přátelských styků s ním sestavil dr. V.

zníček a pod pseudonymem uveřejnil bo
při příležitosti sedmdesátých jeho narozenin
r. 1898 v „Aletbeji“.

Druhým mrtvým předešlého týdne je
vysokomýtský rodák, professor Ignác Mašek.
Jmenovaný působil jako gymnasijní učitel
v Hradci Králové, napotom dlouhá léta ve
Hradci Jindřichově a poslézev Praze na gym
nasiu ve Trahlářské ulici. Proslalým a vnej
širší veřejnosti váženým stal se svým chrab=
rým vědeckým vystoupením na obranu pra
vosti rukopisu královédvorského. Popěrači
jeho pravosti měliv němbystrého poučovatele,
avšak kdo se nechce dáti povčiti, toho ovšem
poučovati marno. Mašek v horkých dobách
rakopisných sporů vytrval při avém přesvěd
čení pevně a věrně na bojišti. Byl to muž
vzácně Čisté povahy a nezištnosti, člověk
zbožný a šlechetný, učenec pravdy milovný a
příkladný, učitel laskavý a dobrotivý. Památka
jeho zasluhuje úcty a vážnosti trvalé.

Třetí pak kořistí „černého týdne“ jest
slavný český sochař Bohuslav Schnirch, z jehož
nejpřednějších děl uvádíme trigy na budově
Národního Divadla, sochu krále Jiřího v Po
děbradech, při čemž on za řečnický blud pro
nešený při slavnostním její odhalení nemohl
a konečně návrh jeho na sochu sv. Václava
podaný při konknrsu vypsaném na sochu tuto
Před musejní budovou ne Václavském náměstí
v Praze, při čemž Schnirch závodil a soupeřil
8 mistrem Jos. Myslbekem. Drobnějších umě
leckých děl Schnirchových nachází se v Praze
celá řada, která jméno jeho po dlouhá staletí
v trvalé paměti zachová. Schnirch vyzname
nával se skutečně uměleckým pojímáním my
šlenek, pečlivostí a svědomitostí provedení
jejich a potom krajní vážností svého smýšlení,
kteréžto vlastnosti postavily ho v nejpřednější
řadu českých umělců XIX. stoleti. Schnirch
zemřel poměrně mlád, na vrcholu své umělec
ké tvořivosti a v zenithu své elávy. Kdo
jsme se s ním osobně znali a měli příležitost
blíže a častěji s ním pojednati, musíme před
časného skonu jeho bolestně želeti jako těžké
ztráty na poli umění i jako ztráty v řadách
opravdově a vážně smýšlejících vlastenců.
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r EUILLETON.
Lenzovo dílo.

Píše J. S- a.

V Lenzovi odešel národu našemu duch
mohutný, jehož vědecká práce kráčela cestou
pevně ečlánkované důslednosti a logiky neotře
sené. Za každým řádkem jeho děl skryto butné
přemýšlení ; každý vědecký vývod Lenzův před
cházejí úvahy a dotazy mnohonásobné! Bez
obalu se přiznal, že mu těžko vysloviti soud
rozhodný, jestliže se mu zdály některé důvody
méně cenné. Při spisování učení Hasova skromně
doznává, že některým věcem dobře nerozuměl.
Zkrátka již osobní skromnost a neúmornápíle
zesnulého nás dovedou získati tomu přesvěd
čení, že jeho spisy jsou vědeckými díly třídy
první. Však si také byl ctihodný kmet dobře
vědom avé poctivé a svědomité práce a dovedl
si vždy své vědecké poznatky proti nepovo
laným kritikům ubájiti; ještě před několika
měsíci prohlásil zcela otevřeně, že ani řádku
ze spisů svých neodvolá.

Prohlédneme-li kterýkoli větší spis Lenzův,
všude mluví k nám neochvějný katolický dog
matik na místě prvním. Žádná, ani nejmenší
odchylka věroučná sektářství českého neušla
jeho bystrému oku; byl nepřekonatelným
mistrem v srovnávání nejpodrobnějších článků
sektářských s věroučnými články církve. Jemu
nejvíce jest děkovati, že rozdíly různých církví
českých nyní tak dokonale postřehujeme. Nauka
katolická — ta mu byla zkošebním kamenem
všech věr jinorodých; která jeho vědeckou
analycu nepřestála, pro tu neměl omluvy, Ne
holdoval nikterak moderní rozbředlé konven
cielnosti náboženské, která mhouří ráda oči obě
nad kterýmkoli bludem, Neby) snášelivcem ná
boženským v moderním slova smyslu, věda dobře,
kam až zavádí nejmenší porašení čisté pravdy

Jak jeme opětovně na těchto místech
upřímně doznali, těší nás mezi třemi českými
stranami uzavřený smír. Potěšení to opakujeme,
avšak při tom také opakujeme své politování,
že smír ton nebyl uzavřen oa základě nového
politického pracovního programu národního,
jejž by veškeré vratvy českého lidu za evůj
přijaly, ale že ozavřen byl při nahodilém roz
dávání mandátů, o něž se vlastoě jisté epoleč
nosti osob rozdělily. Politování toto nevyslo
vili jeme ze žádných důvodů, abychom snad
zápasíce jeden proti desíti jejich usnesení vy
vraceti a zmařiti chtěli. Tak netakiními ani
oetaktickými nejsme.Aleproneslijsmeje
na základě důvodných obav, aby smír ten,
jemuž se upřímně těšíme, nepostrádal pod
Bebou dostatek pevná půdy. Nejsme dosti
proti tomu pojištění, že se jako v letu uzav
řený smír po vykonaných volbách zase ne
rozenší a nerozsype. V mínění tom nejsme
samotnými. Budějovické „Jihočeské Listy“ dá
vají si z Vídně, enad dokonce z okolí ministra
Reska, při úvaze o smíru tom psáti: „Se
zvete důvěralkycelého národa bez
rozdílu stran, oni nechť určí direk
tivu, to bude nejzdravější kompro
mis.“ To jest jinými slovy a bezohledněji
řečeno to, co my ke emíra tomu namítali.
Když pak z Vídně takto se do Čech volá a
sice zajisté Že z místa, a jehož iuiněním po
čítati sluší, máme za právoi povinnostdalších
několik slov k politické situaci pronásti.

Co bude nyní následovati, až příčiny
ke smíru, vykonání sněmovních voleb, při
nichž ani strana katolická, ani agrární, ani
státoprávní, ani demokratická, ani lidová při
zvány ke svorné součinnosti nebyly? Budeme
míti svorně zvolené poslance sněmovní, ale
na den 18. října svolána jest říšská rada
k další své činnosti a k tomuto zasedání
říšské rady odeberou se čeští poslanci „in
statu gao ante“ a poslanci sněmovní zůstanou
doma v očekávání dalších věcí a ke slovu
příjdou teprve až kdo ví kdy!

Tážeme se, zdaž se neelašelo v parné
dnešní době při sjednávání smíru českých
stran při volbách do sněmu za součinnosti
celého národa také amluviti program a direk
tivu pro politiku a taktiku českých poslanců
nu říšské radě? Na tuto otázku nám zajisté
každý odpoví, že se v ohledu tom stalo ohrom
né těžké opomenutí a podstata emíra k vol
bám sněmovním jest patrnou, jak jest nepo
píratelně kusou.

Na jakém základě budou čeští poslanci
na říšské radě nyní postupovati, když od ná
roda ve příčině té souhlasné direktivy nemají.
Ve sporech Čechů s Němci v zemích českých
je jako rozsudím a „ubrmanem“ staročesky
řečeno, vláda. Jaké bude české stanovisko
proti té vládě, když za jejího trvání se strany
české se tvrdí, že se Čechům se strany ně
měcké dějí křivdy a když vláda ta v záleži
tosti té nepokládá za potřebné příčiny k ta
kovému tvrzení odatraniti? Jak si budou po
činati říšští poslanci ve Vídni a co budou

Kristovy. Vždyť ostatně víme nami dobře, že ti,
kteří nejvíce snášelivost náboženskou vychvalují,
obyčejnétak činí z úplné náboženské lhostejnosti,
Moozí uemohou pochopiti, proč Lenz jako dog
matický kritik byl často nucen staviti se na sta
novisko onoho věko, o němž psal. A bylo to
přec přečasto věcí nutnou. Jestliže ka př. Hus

sám měl kacíře za nejhorší plovel na světě,jestliže slovo „kacíř“ považoval za urážku nej
potupnější, pak se nesmíme diviti, že Lenz/na vě
roučnou činnost Husovu tak velikou váhu klade

A odeuzuje-li Husa, odsuzuje ho pouze
jeho ústy vlastními. Nad čím mnohý moderní
husita pokrčí pohrdlivě rameny, čeho si ani
nevšimne. ty věci bývaly dřívsemenem rozstrků
nejhorších. Proto netřeba ne diviti, že Lenz
tak pečlivě pátral po stopách rozetrků dogma
tických, odsuzuje tytéž bez milosti. Ta dobu,
kdy nejsubtilnější věci náboženské brány na
zlaté vážky, nelze posuzovati s hlediska ny
nějších liberálů.

Že Lenz s novými proudy nesmlouval,
že nedovedl zdrcující pravdy podávati v eu
femis tickóm obala, doznal mnoho nepřátelství,
které však skutečnou cenu jeho děl nikterak
enižiti nedovedlo. Nemobli-li kritikové jinak,
haněli jeho prý zastaralý, drsný eloh; leč
v skutečnosti jim bylo příliš drsným jádro
toho kterého spisu Lenzovu, které neumělo
nikde pochlebovati a bez obledu oa útlocitné
legendy o uaší mioulosti šupiny z očí lidem
dobré vůle snímalo. Lenz nedal nikdy vítěziti
citu nad důkladnou rozvahou; a v tom jeho
vina před tváří našich odpůrců, která v bu
doucna přinese požehnání. Věra Lenž nepsal,
avé články pro věk nynější; věděl, fe naleznou
čtenářů poskrovnu. V době nynějšího husit.
ského romantismu, kdy každý chce mermomocí
bledati v husitství jen konzlo ideálu, v době
této ae nestranným apisům o husitství nedaří.
At jsou v románech z doby husitské šířeny
sebe větší nešmysly historické, vždy Be náš

zatím činiti smíření sněmovní poslanci doma?
Nechceme dále nastalou novou situaci

v českých poměrech rozvíjeti na skřípec úvah
a pravdy, ale to ootivě tyrdíme, že uzavřený
smír bude potřebovati ještě mnoho doplňků a
mnoho korrektur, má-li něco platného vyko
nati a to tím sp“še, poněvadž je v Čechách
doposud tolík strán „nesmířených“ jež byly
nehodně ignorovány, třebas proto bouřlivé
neprotestovaly.

Bylo nám vícekráte předhazováno, že prýtyto dopisy jsou agitačními, kdykoliv se dotkly

zájmové po itiky některých osob z táborastaročeského. Ano jsou! A my nemáme tá
nejmenší příčiny toho ge stanoviska tohoto
listu želeti, že jsme oěkdy pokládali za poli
tické, dotknonti ee skotků některých sataročes
kých osob, jež jsou z politické kritkozrakostl
některých katolíků brány v ochrana. Nyní
staročeská strana uzavřela smír s Mladočechy
a radikály. A tu so tážeme, jaký pak zřetel
vzala při smíru tom na stoupence eměrů ka
tolických a jejich program u zásady? V čem,
pak ostoopili ji Mladočeši a radikálové? Ne
ustoupila ona jim? A kdo ústupkytyzaplatí?
Jen chladně uvažujme! Staročeši ani jednoho
rozhodného katolíka, ku př.dra.Horského,
do svého středu nepřijali, aby ho na sněm
uvedli, když již katolíci jako samostatná
strana byli při smíru ignorováni.

A usní blíží se doplňovací volby do
sboru obecních starších král. hl. města Prahy.
Dnes není pochybnosti, že ke snámovním
volbám| skartelovaué strany dohodnou 88
opětně při volbách obecních v Praze. A na čí
účet? Pokud poměry v Praze známe, náleží
dnes, když se židům a evangelikům jako ta
kovým místa na radnici jaksi vyhražují, roz
hodným katolíkům v počtu katolíků
matričních na radnici když ne třetina tedy
jistě čtvrtina míst. A kolik se jich tam do
stane ? Bude zvoleno několik pánů ponze pro
jméno a sice takových, kteří obyčejnénáhodou
ochoraví, když onějakou eminentně katolickou
věc na radnici běží. Nechceme břitkým iečem
bezodporné pravdy v tento uzel nepochopení,
o co se jedná, zatínuti, nebof „máme dosti
časn“, abychom počkali si na přirozený rozvoj
záležitostí veřejných, v němž uzavřený právě
volebni smír pokládáme za první etapa. A po
povědění řečeného zase mlčíme.

Že smíru tomu vážnou pozornost věnu
jeme, to svědčí, jak vysoce 8i ho vážíme a že
se všech stran o rěm uvažujeme, naznačoje,
že máme za potřebné smír ten nutnými do
plňky a korrekturami upovniti a dále zajistiti.
Tím. co jsme zde does uvedli, zajisté že jsme
avětle svým čtenářům přítomnou sitnaci ob
jasnili. Situace ta jest nanejvýš důležitá a
proto důkladného a pilného uvažování zaslu

nem dlouhé národní jednoty a nedozírných
vlasteneckých úspěchů zrovna tak, jako 8e
může státi pramenem nových trpkých smatků
a oevypočítatelných soužení a aby k posled
nějšímu nedošlo, přátelsky uvádíme, k čemu
přiblížeti třeba v čas, dokad není pozdě. Po

mělký moderní čtenář o době husitismu spíše
z nich bude poučovavati než z vážné některé
úvaby učence odboraíka; musilo byse přitom
přemýšleti a méně by to bavilo, pročež...

My právě u Lenze pokládáme za pravou
známku skutečné snahy vědecké, že prostými
větami předkládá všdy bez rukaviček po
znání své celé, nesnaže se krýti si ústap slo
hovými nmělůstkami « přesládlými frázemi.
(Vtom jsou naproti něma naši husitští nad
Šeuci mistry.) Lenzův přímý, obsašný slob
však jest svou povahou epřízněný se slohem
Tomkovým a Palackého; a to ho dobře odpo
ručaje. ,

Díla Lenzova jsou mohutnými kvádry,
které k sobě těsně přiléhají, tvoříce stavbu
jednolitou. Dosud zdají se mnohému drsnými;
leč základní jejich tvar těžko dovede někdo
zdokonaliti. Tato díla stojí dosud v reservě,
čekajíce doby příhodné, doby své, kdy po čase
nezářivného a neplodného idealisování pochopí
národ prospěch pravdy s kterékoli strany při
cházející a počne opravdově ji o 8vóminulosti
přemýšleti. V té době příští neodhodí žádný
člověk dobré vůle díla Lenzova jako věc ma
lichernou, ale buda stavěti na základě jich dále;
práce Lenzova stane sv výtečnou pomůckou
k svoruému chápání ducha dějin našich minulých.

Možno říci, že Lenz svůj životní úkol
vyploil. Bůh popřál jeho ruce, aby hlavní linie
růce zamýšlené v skutka na papír vnesla.
oslední jeho práce drobnější byly již drobno

bledným pilováním, kontrolou a doplňováním
děldříve spracovaných. Kóž nalezne zesnolý
učenec důstojné nástupce, kteří by na základů
jim položeném se stejnou pílí a poctivostí sta
věli dále. Povaha doby sama k tomu vybízí,
aby dědictví Lenzovo bylo dalším postupem
ua prospěch národa zůročeno.

ke
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Jak- se mluvívalo.

Již vymíráme! Totiž ti, kteří znali ještě
ta arou češtinu našich měst. Nebude soad
škoditi, když o ní něco na památku pro bu
doucí učence povím, až budou konati filolo
gická (Jazyková) studia.

Měl-li někdo rozpálenou, horkou hlavu
anebo nějaké píchání, obzvláště když to byl
rodinný mazlíček, sešla ge z celého domu nebo
i ze sousedství na poradu kupa paní — nyní
tomu říkají lékařské consilium — a starostli
vou matku těšily slovy: Paní Procházková,
nepřipouštěj' ei tolik starostí; daj' jen Fran
cínkovi na hlavičku studené uněloky, a bude
zas dobře. Studené unčloky! (Umschláge, ob
klady.) Již kolik let se chystám, že prozradím
jeden vtíp z nádraží pardubického. Dunes se
už přemoci nemohu. Bylo to asi toho času,
jak byla ta vojna pánů pastorů. Na jedné
straně Císař, Kozák a Pelíšek, čili jejich
čáslavský © časopis ©„Hus“ a na druhé
sám a sám dvojctihodník rannský Šádek, čili
pardubické Hlasy ze Siona. Vystoupil totiž
v Pardubicích jeden pán prostřední postavy
s prošedivělým vousem z vlaku od Kolína,
nesa nějakou zvláštní taštičku. Kdo to je?
Co to nese? Selma jeden spáchal vtip a pravil:
Je to helvetský superintendent z Velími
Vesl do Ranné stadené unčloky Francínkovi
na hlavičku. Měl ji totiž tenkráte náramně
rozpálenou — proti svým. On ji proti kato
likům mívá sice rozpálenou stále, proti této
horkosti neužívá se však unčloků na hlavy
pastorů. Ale že to byla horkost proti vlastním
a píchání do bratří, mohlo se to zajisté po
važovati za nemoc a nic bych se byl nedivil,
kdyby velímský „veledůstojný pán“ ty unčloky
skutečně byl vezl. Jenže bych byl pochyboval,
že by rannskému pánovi hlavičku schladily.
Vyskytl se totiž jeden pan doktor až v Praze,
sepsal knížku, hodlaje jí právě studené unčlo
ky dáti na hlavu páně pastorovu. Ale nepo
mohlo to. Horkost byla ještě větší a píchání
do katolíků ještě zuřivější. Je to důkazem, že
léčení stadené každému neprospívá. U pánů
pastorů je to vůbec, že studené unčloky nepo
mábají. Kdo je chce schladiti, ještě více je
rozpálí. Posledně jsem se o tom opět pře
svědčil. Mladočeši stali se k evanjelikům
chladnějšími. Měl to být jakýsi studený ob
kladek, ale v Husu pání ukázali velikou hor
kost a objevilo se ostré píchání do veličin

titul (název) „nevěrců a pověrců“ udělili. —
Jiuou však nátura mají právě ti mladočeští
poslanci. Před desíti lety jak horkou měli
hlavu! A paní Vídni někdo velice dobře pora
dil: Nepřipouštěj' si tolik starostí, daj' jen
Franclíčkovi studené unčloky a bude zase
dobře. — A opravdu. Horkost je pryč u páni
dokonce s těmi studenými Staročechy udělali
smlouvu. Jenže nás tahle léčebaí methoda
paní Vídně mrzí. Velice dobře by totiž bylo,
kdyby se pan Kórber vydal na cestu „via“
(přes) Pardubice s nějakou říšskou taštičkou
a přivezl studené ančloky také na hlavu
Wolfiánů. Těm hoří hlava již do té míry, že
si ji léčí prašáckou „piklhaubnou“, píchajíce
neustále do Rakouska. Ale pro ně ve Vídni
studených unčloků není.

Tam —abych se vrátil k tomu, jak se
druhdy mluvívalo — chová se vláda, jako to
dělávaly ctihodné měšťanky z paděsátých let
devatenáctého atoletí, když vítaly hosta slovy:
„Špacirojou dál — vezmou placl“ Ano, pan
Wolf špacíraje dál a dále, víc a více „placu“
béře ve sněmě a říšské radě a není — jak si

myslí — daleko ten Ši kde paní Germanieřekne paní Austrii: Spacírajou dál, vezmou

pou nás Já bych to ovšem byl udělal jináče,dybych byl po té první všeněmecké obstrukci
býval vládou rakonekou. Byl bych totiž zasta
vil ústavu, h až by byla Wolfovi někde na
schůzi hořela hlava, a až by byl atonal na
veliké píchání do Rakouska, byl bych tam
poslal několik těch, kduž místo klobouků mají

V Hradci Králové, dne 18. října. 1901.

nyní piklhaubny, aby ho sebrali a hexky uctivě
mu řekli: Špacírujou dál, vezmou plac —
v chládku. A kdyby byli ještě asi dva k. p.
Schónerer a Eigenkolb také „vzali plac“,
dávno by byl již pokoj a horkost by nelom
covala celým Rakouskem.,

Aletakhlenenídiva,žeseProskua Wol.
fiánům děje, co v měšťanských domech musily
dobře vychovávané děti před obědem a po
obědě říkati, anebo i páni v hostincích ei ří
kali: Dobrej apevýt vinčuja — a špajs cu hábn.

(ho jest wůnache wohl gespeist zu haben:sky doslovně by znělo: Přeji, abyste byli
dobře pojedli). Právě vláda vídeňská dráždí
na jedné straně ustavičně apetýt Všeněmců a
Čechům ho nepřeje. Následky tu jsou: Sněmy
budou plny výstředníků — radikálů — němec
kých a volby v Čechách ukázaly též, jak po
vážlivou měrou z nespokojenosti a z bolesti
nad útisky roste náklonnost k radikalismu.
Kdybych byl zlomyslný, řekl bych těm jistým
pánům: Špajs cu hábn, čili jak se nyní říká:
Dobré zažitíl Možná, že nastávající již říšská
rada velice horkou polévku uvaří paou Kórb
rovi, Mladočeši nebudou moci nadále národ
český s jeho již zase rozpálenou hlavou léčiti
dosavadními studenými obklady, Wolfiáni také
pokoj nedají; což diva, že již nyní z Čech za
sýlá se pozdrav do Vídně: Dobrý apetýt vin
Šuja a že se obzvláště mladší pokolení na to
těší, až bude moci pana Kórbrovi volati: Špajs
cu hábn. Rád se na to podívám, jak se budou
chovati ti noví poslanci. Co 8e dříve vytýkalo
Staročechům, to prý v poslední době dělali
Mladočeši. Je to asi to, čím se v českých
městech Češi pozdravovali, totiž: Kšamstr Dýnr
(Gehorsamster Diener, nejposlušnější služeb
ník). Rád se tedy podívám, budou-li ti noví
panu Kórbrovi tuké „kšamstrovat“, to jest
nejposlašněji slažebníkovat. — Nechci sa do
toho plésti a nechci nijaké rady tém starým
ani těm novým dávati. Vím totiž ta smotnou
pravdu, že nát Čechůmnedají nikdy nic, anebo
ne mnoho. Když jsme to zkasili s nekšatmstro
váním, byla prý to chyba. Vzdorem a uráž
kami se prý nedocílí ničeho. Ten způsob vydobý
vání práv anebo i nepráv hodí prý se pro
Němce. Tak jsme to tedy zkosili 8 kšamster
Dýnr; jsme hodni, a nemáme zase nic.

A acíirkví jo to také tak. Nejen snad
v republikách, ale spíše v monarchiích (krá
lovstvích -a císařstvích) mají to páni ministři
velice rádi, když biskupové do hlavního města
vzkazují : Kšamstr Dýnr, Ti, kteří nechtí kšams
trovat, nebývají oblíbení a mohou to přivést
třebas až do kriminálu, jako to dělal Bisinark,
a jak se to bezmála stalo biskupu Rudigiérovi.
A naleznou se páni, kteří povídají zrovna tak
církvi, jako českému národa: „S odporem to
nejde, musí se kšamstrovat“. Jenže dějiny
ukazují, že církev vždy zkvétala, když sice
zákonnou moc hájila e autoritu štábní bránila
—ale když bráníc vážnosť svou nekšamstro
vala. Kšamstrování církve do hlavních měst
jest kouti ponta na církev a nevynese to nic,
leč nějaký ten tital nebo metál pro jednotlivá
osoby, kdešto celek hyne. Buhužel, že příliš
často ukazují dějiny, že státní moc církve uží
vala k účelům svým, k podporování své moci,
ale církvi upřímně pomoci neposkytla. Jako
to právě nyní v jistém státě je, kde církev
z kšamstrování nevychází a 8 hůry se to od
ní žádá, ale stát, když se jedná o církev, uka
zuje výzuam slova druhdy n. p. v Jičíně uží
vaného, jež znělo — šamstr. Povstalo to snad
z tohokšumstr.Říkalose totižoslužce,která
měla vojáka, že má Šamstra. Ale obyčejně to
bylo jen falešné milování a trvalo potud, pokud
voják dostával na pivo, čili dokud on z toho
měl výhody. Jakmile však ohtěla eňatek,
mohla ai zůstat sama. Takovým šamstrem
chce být tak maohý stát církvi. Dokud mu

z toho plynou výhody, dělá se milovníkem
jejím, ale jakmile má být věrným pomocníem a ochráncem, nechává církev samu. Jen
tak slažkou s nějakou tou parádou, to ano,
ale upřímný eňatek, — to nejde.

A tak jsem toho tuším napovídal dosti;

i dnserty se počítají Icvmě.
— 
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PObnova“ má prý také často horkou hlavu a
chá. Což divu, že prý až ve Vídni jsou páni,

kteří by jí rádi dali nějaké ty unčloky. A tomn
bych věřil. Je to anad asi tak, jako jsem ještě
roku snad 1890 v Praze ve Slupech starou
pražskou češtinou jednu paní slyšel vypravo
vati, jak prý řekla své sokyni: „Já jsem jí
řekla. Poslouchaj! Já se vod nich furt hyn
drovat nedám. Esli mně nepřestanou áugraí
fovat, já se pudu na ně pešverovat na pecirk“
— A poněvadž „Obnova“ dosti často bývá „na
pecirka“ — tak už mlčím.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 16. října.

(Výsledky volebního smíru českých stran: stráta
české vsi Vranova. Kandidatura ministra Rezka
sa Karlín a Smíchov do říšské rady. — K novým
volbám do zemského výboru a o nevolitelnosti ně
kterých německých poslanců do sněmu. — Krádeše

a ranní výstavy peřin na Vinohradech.)

Volební ruch po Čechách utichl a i ti,
kdo politické běhy u nás pozorují, nabyli nové
zkušenosti, jak jsou vůdčí kruhové čeští vzdá
leni od správného posuzování stávající situace.
Nás smír ten těšil pro vlastní svou podstatu
jako doklad, že rozstraňování národa v ne
přátelské frakce jest zbytečností, již obyčejně
podniká pouze osobní zájem jednotlivců, neboť
tentýž zájem osobní dovedl nároi ihued sdrá
tovati ve smířený, svorný celek, jak jsme vi
děli. Když však klidně a vážně o smíru tom
uvažujeme a když o praktické ceně jeho pře
mítáme, tu uznáme, že miino formálního prů
kazu možnosti svorného postupování vlastní
ceny pro Širší veřejnost neměl, leda že se
ukázalo, jak mylně vůdčí krahové čeští na
stávající poměry patří. .

e by se Mladočeši se Staročechya obojí
a p. dro. Baxou smiřovali z lásky k vlasti
a národu v tom náhlém poznáni, že prý kolem
nás bydlí Němci, tomu uvěří snad s pošetilostí
hraničící uaivnost Pány ty ke smíru uenutila
žádná láska a národní potřeba, ale strach 0
vlastní zájmy, jež ve své neproziravosti a ne
znalosti poměrů pokládali za ohrožené. Páni
se vzájemně jední druhých báli a dohromady
se podceňovali i přeceňovali, dávajíce tím svě
dectví, jak málo panující poměry znají. Mla
dočeši se strachovali, že by bez pomoci Sta
ročechů a radikálů při volbách neprošli. ICdyž
se však ukázalo, jak se mýlili, že by totiž bez
staročeské a radikální pomoci zrovna tak pro
padli tarn, kde propadli i s ní, tu panuje
litost, proč si tak smírem se Staročechy za
dávali. Staročeši pak se drobet napálili, neboť
tak, jak jejich kandidáti s pomocí mladoče“
skon dopadli, t. j. propadli, byli by dopadli
také bez ní. Radikálové pak smírem tímto
s povrchu zemského zmizeli, neboť je pan dr.
Baxa za svůj mandát obětoval všeobecnému
posměchu. Tak vlastně smír tento zůstal jak
pro strany, tak pro národ bez praktické ceny,
maje význam pouze pro osobní zájem jednot
livců a jsa ukázkou, že u nás boje i smíry
řídí se potřebou jistých osob. To třeba si
dobře pamatovati. Poukázati pak ktomu jest
potřeba, že ani vůdcové Staročechů, uni Mlado
čechů stávajících/poměrů neznali, neboť na ně
pohlíželi falešně, jak volební cifry prokázaly.
Stejně falešně patřil na poměry také jičínský
p. dr. Klouček, který jako ve slavomamu kan
didoval samostatně a tak ge dal přesvědčiti,
Jak o jeho politice voličatvo soudí. Největší
lekce pak dostalo se straně „lidové“, jejíž
viditelná hlava p. dr. Herben soustředil na
sobě jako kandidát poslanectví na Benešovsku,
kde nejpřednější kapacita strany té v osobě
p. dra. Taussiga žije, celých 18hlalsů. Zkrátka,
všeobecně manifostovala se neznalost stávají



cích poměrů, již prokázala také strana ka
tolická.

Ta zcela moudře tentokráte se neexpuno
vala, ale kde členové její na svůj vruba sico
pod vlajkvu novou, od tsktiky pražského
vedení se odlišující vystoupili, nejenom že
zvítězili, ale také ukázali, jak je revise pro
gramu a směna taktiky katolické strany nez
bytnou. Vysocesi tohoto napomenotí prašského
vedení katolické strany vážíme a svým Časem
se k němu vrátíme. Počátek nové moudrosti
bývá koncem starého rozumu.

Při tom máme zs potřebné dotknouti se
ještě dvou důležitých věci. Na místech těchto
vyslovili jeme vícekráte nedůvěru ku konser
vativnímu, nijak neprokázánému smýšlení
některých Staročechů. Bylo nám proto zažíti
trpkých ústrků se strany pražského vedení
strany katolické. Proto máme za potřebné
uvésti, že brněnský „Hlas“ jest stejného
s námi přesvědčení, Dne 11. t. m. ve příčině
té píše: „Ze Špekuláce vtírají sedo
strany staročeské živlové, kteří
ani Staročechy ani konservativci
nejsou a tento demoralisnjící úkaz
působí ve straně spíše rozvrat a
slabost, než-li sesílení.“ Nikterakne
přeháníme, když zcela rovně díme, že cejvětší
část Staročechů jest nyn“ vlastně frakcí strany
mladočeské, s níž z osobních zájmů stále
smiry a kompromisy uzavírá. Tato část Štaro
čechů jest pro stranu katolickou a konserva
tivní bez ceny, ano jest jí obtíží a škodou.
Poctivý odpůrce je v boji lepší, vež li falešný

řítel ! :
P Dále pak charakteristikou smíru stran,
který prý se stal jenom v zájmu odpora proti
výbojnosti německé, jest následující žalostný
případ: V dnech, kdy ai smířené strany
v dojemném nadšení v náručí ležely, zrovna
v neděli dne 6. října konány byly na germa
nisací ohroženém českém stříbrském ostrůvku
v české vesnici Vranově obecní volby, jež
slavnostně smířené české strany nechaly do
cela bez povšimnotí, tak že ve všech třech
sborech ve Vranově zvoleni byli do obecního
zastupitelstva — Němci. To jest vlastně prak
tický introitus ku právě uzavřenému smíru
českých stran, že Ae předáci jejich starali o
mandáty pro sebe a klidně nechali potopiti se
českou ves v moři germanisace. Před dvěma
lety „padla na stříbrském ostrůvku do rukou
německých česká obec Sytná a nyní je na řadě
Sulislava. A pražský denní tisk o této hrozné
škodě a nebezpečenství „české věci opatrně —
mlčí. Guod non est in aciis, non est in mundo.
My to však konstatujeme jako první důleži
tou událost, která na stromě nynějšího smíru
českých stran azrála. Dále zajisté nepotřebu
jeme zatím uváděti, že vůdčí kruhové českých
stran nemají o stávajících poměrech ani
zdání.

. * *

Úmrtím ministra dra. J, Kaizla aprázdnil se
mandát poslance do říšské rady za města Karlín

" FEUILLETON.
Moderní kacířství a inkvlaice.

' PíšeJ. Sa.

Psáti o brůzách inkvisice starodávné bylo
by zbytečno, Ty hrůzy vylíčili přítelíčkové kato
Jické církve národu našemu až příliš podrobně a
úzkostlivě, Proto míním nyní poukázati na inkvi
sici modernější, která stíhá kacířství zcela jiného
způsobu, než inkvisice stará. Ty ani milý čtenáři
nevíš, jak snadným způsobem se můžeš státi ka
cířem před tváří moderních žurnalistů. Kacířství
náboženské ti lehce prominou; kdybys se dali
na židovskou víru, nevšimnou si toho. Za to
však musíš býti ve všem svém jednání zevnějším
velice opatrný, aby na tobě trubači novinářští
neshledali ani stínu kacířství národního, kacífství
vlastene'kého. Kdybys měl srdce láskou k vlasti
přeplněné, neobstojíš před inkvisicí novinářskou
jake vlastenec pravověrný, nebudeš-li dávati pozor
na každé své slovo, na každý svůj posuněk, Ti
síce detektivů svobodomyslných upírá na tebe
pozorné zraky, aby při nejmenším hříchu proti
vlastenecké etiketě na pranýř tě postavilo jako
odrodilce,

Má to slovo »inkvisice« sice velmi špatný
zvuk, ale přes to i ti, kteří jsou jí na oko
nepřátelští, dávají se ochotně verbovati za neú
prosné inkvisitory vlastenectví, Ani bys, milý
příteli, nevěřil, jak ta ubohá inkvisice jest rozvět
vená; a oči má veliké jako lucerny. Kdybych ti
měl poradit, jak uniknouti chépadlům jejím na
vždycky, musil bych popsati nůši papíru. Vždyť
ta inkvisice má po ruce soudních paragrafů k ne
přehlédnutí; a ty nemáš čas, abys se všem naučil.

Abys se však aspoň hlavních hříchů proti
vlastenectví pravověrnému nedopouštěl a trestům
nejtěžším unikl, poslyš několik základních pra
videl. Předně nikde se neopovažuj říkati, že jsi
upřímným katolíkem; neboť to ti poví i šestná

a Bmíchov. Jak jeme informováni, vážné vo
ličatro stminěných mést bylo by ochotno man
dát tento svěříti J. E. ministru dru. Rezkovi,
který jako bývalý profesor karlínské roalky
může právem tento projev občanské důvěry

pokládati za sosílení své posice vradě korany.ení žádné pochybnosti, že by vážně podaný
mu tento mandát přijal a tím jako ministr

stal ee členem českého poselstva na říšskéradě.
Tento epůsob nového obsazení říšského

mandátu karlío. smíchovského sluší pokládati
za skutek politické rozšafnosti a nelze proti
němu ani toho nejmenšího namítati. Posýlati
za dnešních poměrů do Vídně nějakého radi

nulo, bylo by zbytečnosti. Jednak většina čes
kých poslanců ve Vídni více ostré tonině ne
hoví a jednak nul má ve svém středu dosti.
Poalati tam pak umírněného státníka, který
by snil o řádech a vyznamenáních a případně
o karieře, bylo by naprosto nepraktickým,
když mandát ten wůže zastupovatí muž roz
hleda, významu a politické váby, jakými se
honosí ministr Rezek. Proto máme za to, že
karlín.-smíchovské| voličstvo zajisté napří

ustí, aby kandidatury všelijakých dobrodruhů
fednomyslnost volby ministra Rexka rušily

a že se v zájmu vážnosti a prospěchu české
věci o to postará, aby ministr Rezek mandát
ten nejen přijmouti byl ochoten, ale aby ho
také přijmouti mohl jako jednomyslný projev
důvěry celého českého národa. Kandidáta lep
šího a vhodnějšího za dnešních dnů není. Zá

sožikost tato bude nepochybně všeobecně zajímati.

Die výsledků odbytých právě sněmovních
voleb jest nepochybným faktem, že etrana
mladočeská bude nucena postoupiti jedno
místo v zemském výboru za venkovské obce
straně agrární. Doposad ovšem nelze 8 urči
tostí mluviti o tom, kdo z dosavadních její
zástupců ve výbora tom, jimiž jsou dr. Ed.
Grégr a dr. Herold, agrárníkovi ustoapí. Jedni
mají za to, že dr. Grégr pro starobu více
do zemského sněmu kandidovati nebude, druzí
pak tvrdí, že strana ugrární dra. Herolda ne
bude chtíti voliti z toho důvoda, že je jinde
a jinak mnohonásobně zaměstnán a pak proto,
že je jako člen zemského výboru současně
v obecním zastupitelstvu města Vinohrad a
že je starostou okresního výboru vinohrad
ského, čímž se často stává, že je sám sobě in
stancí nadřizenou i podřízenou. Strana agrární
bude prý proti takovémuto hromudění funkci
v rukou jednéa téže osobyčiniti nejrozhodnější
námitky jako proti nepřípustnosti, která osta
tně již ve předešlé periodě neměla býti trpěna.
Mladočeské straně a jiným činitelům ge vyčítá,
že v ohledu tom brali 80 cestou porážlivé sbo
vívosti, která byla přední příčinou nedůvěry,
jež byla Mladočechům při právě odbytých
volbách projevena. Není pochybnosti, že ten
tokráte postaví se proti spůsobu obsazení

———————
ctiletý žurnalista, že každý věrný katolík jest vla
steneckým kaciřem a ztepe tě po zásluze.

Ty snad vrtíš hlavou a myslíš, že i katolík
to může dobře s prosoěchem vlasti mysliti; ale
jsk jsi blahový a zpátečnickýl To přece víš, že
katolíkovi inkvisitoři liberální nikdy na jeho vla«
stenectví »punce nedají, i kdyby platil na Matici
až by se prohýbal. Jen to zkus; jdi někdy do
kostela, poznamenej se křížem anebo řekni, že ti
kněží katoličtí nejsou horší než jiní lidé; pozna
menej někde, že jest náboženství nejdůležitějším
předmětem učebním ve škole; dej nějaký krejcar
na kostel, neb promluv si někdy vlídně s fará
řemsebe hodnějším; prohoď někde, že jako české
dítě patří do české školy, tak také že náleží kato
lické dítě do katolické školy — a uvidíš, jak du
padneš. Břitké blesky poletí z liberálních redakcí
na tvoji vlasteneckou čest, až té celého popálí.
Tu ti nepomůže žádná omluva ani výmluva;
neboť to musíš vědéti, že každý, kdo jen trochu
s některou katolickou zásadou soublasí, jest zrádce
věci národní. Snad budeš reptati, žeŠtírný, Hus,
Komenský, Blahoslav, Žerotín a jiní by také
měli okusiti ostří inkvisice novodobé; řekneš,
že tito také se modlili, náboženství za nejpo
třebnější všech věcí uznávali, Ale to bys pěkně
pochodil! Inkvisitoři ti odpovědí, že tito mužové
to myslili s náboženstvím upřímně, ale ty že se
jen tak stavíš na oko nábožným. Budeš-li se
snad domnívati sám, že to není pravda, budou ti
tak důkladně do duše mluviti, až sám budeš o
své přímosti pochybovati,

Mravouku katolická sice důrazně napomíná
k lásce k vlasti, ale s tímhle argumentem bys
maoho neprospěl. Soudcové vlastenečtí ti řeknou,
že jest to jen na papíře pro flanc zevnější na
psáno; v skutku však každý knéz dostává vmo
nita secreta« (tajná připomenutí), dle kterých se
říditi v praktickém životě musí; a ta »monita«
jsou protivlastenecká. Řekneš, že již spolky bo
hoslovců na účely národní těžce ustřádané groše
sbírají; že pohorští kaplani statně práva národní

zemského výboru sorganisoramý odpor, kdyb
se mělo přiněm ovati to, cobylo trpěno

vpori minalé. Kdyžse k tome mlčelo, tnov přešlo se přes to k demnímu pořádku,
což se však tentokráte sotva bude opakovatí.

K tomu dodati sluší, že volba jedné ně
mecké akupiny bado dle snění zemského zří
zení zrašena proto, jelikož svolený nebyl vo

Hteným z toho důvodu, poněvadž nemělv Čechách domovského práva. Některé němec
ké listy k tomu uvádějí, že v minulé periodě
byly mezi českými sněmovními poslancitaké
osoby, jež v éch domovského práva ne
měly a že byly svoleny nyní opět. Souhlasíme
plně se uměním zemského zřízení v táto zále“
titesti a stojíce na-doslovném jeho plněnípo
dotýkáme jenom, že na sněmu království Čes
kého bývali druhdy dříve talé němečtí po
slanci bez domovského práva v Čechách, mezi
něž náležel dokonce snad i p. dr. šl. Plener a
jiní mimo Čechy domovem příslušící vysocí
úředníci a šlechtici Němci. Bude pro českou
věc a pro české státní právo jenom věcí pro
spěšnou a užitečnou, když tato záležitost se
k správnému projednání a vyřízení dostane.

Čtenáři pražských denních listů zajisté

že pozorají nápadně četné správy o krádežícha vloupáních, jež jsou v Prazo a ve předměs
tích v poslední době páchány. Zejména časté
a odvážné krádeže dějí se na Král. Vinohra
dech, následkem čehož předměstí toto stává
ee v ohledu tom smatně pověstným. Hlavní
důvody toho bledají se v tom, že z povolané
strany není dosti vážnosti a přísnosti, aby 8e

přísiny stížností ©obecenstva | odstraňovaly,čemuž jest v přední řadě správa obce po
volána a povinna. Na Vinohradech se vůbec
velice „liberálně“ a bezstarostně o pohodlí a
bezpečnost obecenstva žije, tak že konce toho
bývají často málo utěšené. Vinohrady jsou ue
Jenom pověstným eldorádem zlodějů, ale ráno
jest zde v otevřených oknech každodenně
výstava rozválených peřin, což obec dost
přísně nepokatuje, jako nestíhá vyklepávání
utírek a koberců z oken do ulic. Kdyby
všechno zákonům a bezpečnosti obecenstva
odporající vážně a příslušně se stihalo, není
myslitelno, že by došlo zde k aferám, onicbž
stále noviny celé kroniky přinášejí.vě

Drobná obrana.
Mladočeši a kměžstve. Dle časopi

seckých zpráv vyptapovalí katoličtí kněží přizemských volbách proti pokrokářským a rea
listickým kandidátům, kdežto mladočeské kan
didáty podporovali. Jest to ovšem trochu od
chylný zjev proti r. 1899 a 1891, kdy mlado
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v krajinách národnostné smíšených hájí, třebas se
tim v novinách nevychloubají. Ale inkvisice tě
tě zkrátka odbude, že každý klerikál jest arcikacíf
v příčině víry vlastenecké, To si dobře zapiš do
paměti, že jako katolík nikdy nemůžeš býti uznán
za pravověrného vlastence. Jeden žid si stěžoval
soudruhovi: »Jeiku, stále po mně lidé pokřikujl
»žide l« Co mám dělati, aby.mi dali každý pokoj?«
Odpověď bystrého souvěrce zněla: »Víš co Šmule?
Dej se pokřtit«. Ale ještě bystřejší řekl Jeik málo
myslně: »Pak za mnou budou pokřikovati »po
křtěný židé«. Nechceme rozhodovati, zda právem
či neprávem Šmule tento by výsměéšné pokřiko
vání i po křtu snášeti musil. Snad věděl, že by
svou povabu stejné nezměnil,

Ale pamstuj si, milý čtenáři: jestliže jsi
víře své katolické upřímně oddán, nevyhneš se
příhaně kacíře, kdybys se jinak celý dobru vlasti
obětoval. Pochval některý článek Obnovy a hned
uslyšíš: Toť klerikál (==kaciř) zcela drzý a vyzý
vavý; a hned tě vlastenecká společnost jeko jedem
kcířským nakaženého na pobídnutí národní in
kvisice ze svého středu vyloučí, abys nákazu ne
šíril. Řeknešli však, že jsi přívržencem Rozvoje,
nepochodíš lépe. Hned pravověrní vlastencí od
tebe odsednou, řkouce v srdcích svých: Toť kle
rikál zakuklený, který jest horší otevřeného. Jest
jen podplacen, aby strojeným pokrokářstvím lákal
neuvědomělé pode jho nejhoršího klerikalismu.
A tak. budeš. bičován jako onen Jcik, dělej co
dělej. Považ přece dokonale, jaká ten klerikalismus
jest příšera: tuble »Radikální Listy« odsoudily
hnutí »Pryč od Říma,« jako nevlastenecké; a
nesmíš při tom zepomenouli, že tento žurnál
bije do katolictví v pravdě vlastenecky. Ale jak=
mile ee'vyslovil o hnutí onom stejně jako kato
líci, již ho listy nejpravověrnější prohlásily za
podezřelého z kacířství. Vždyť se opovážil v ně
čem stejné mínění míti jako katolíci; a co tito
řeknou, to jistě musí býti kacířské, lřebas pruské
penize sebe více do očí bily. | náš největší žur
nál »Národní Listys ztrácí důvěru arcivlastenců



české vítězství bylo považovánoza hrob národa,
e mladočeská strana octla se v příkrémpo
měru e katolickým kočžetvem. Po10 letech,

patrné sblížení, což žádného Česevíasoébo politika nemůže překvapiti, protožev po
litice neplatí slovíčko „Nikdy“. Klademe důraz
va politické eblížení a jemo také přesvědčení,
že politický rozhled a vlastenecký cit velel
kněžstvu katolickému na politickém kolbišti
přímknouti se ku straně v politice rozhodující
vzhledem k cbystanému útoku všeněmeckému
a ohledně povážlivého národního rozkladu na

četné strany a straničky.S politickým programem mladočeským
se kněžstvo již smířilo, protožese i jiní čin
telové musili 8 ním smiřiti, ale s kultorním
programem jejich přece nelze jen tak prostě
souhlasiti. Jeť kulturní program mladočesk
liberalní lhostejností ve víře, což nelze věří
címu katolíku podepeati. V tomto bodě blavně
vězela před lety pravá příčina napjetí nepřá
telského mezi klerem a mladočeskou dele
gací, a týž bod dosud brání úplnému scbvá

lení mladočeské polky: Jet ovšem pravda,šle svobodomyslnictví dle výroku vyvikajícího
předáka a zakladatele mladočeské strany bylo
8 jest pouše nevinuou slovní hříčkou v pro
gramu strany uvedenou, o jejíž uplatnění v ná
rodě mnoho se Mladočeši nenamáhali, pro což
si také rozlili ocet u protestantů českých a u
nevěreckých pokrokářů, ale takové, byť i ne
vinné hračky nemají býti v programu stran
vážné a pracovní. Porážka při posledních vol
bách a veliký počet nepřátelských stran, oká
zale se honosících nevěreckými hesly, měly
by mladočeskou delegaci poučiti o nutnosti
obrodu kulturního programu na zásadách křes
fansko-demokratických, aby tím spíše mobla
čeliti nevěreckým svým odpůrcům. Lid náš
jest hluboce věřícía proto, kdo udeří na tuto
strunu náboženského citu, tomu náleží sympatie
zdravého jádra lidového. Opakojeme zdravého
jádra lidového, protože mravně spostlí výrosici

nemohou se přece počítati za lid, ačkoliv plícemi svými ukřičí celé shromáždění. Nevjede-li
mladočeská politika na koleje národního smýš
lení náboženského a zůstane-li v tak důležité
otázce, jakou jest jistě otázka náboženská,
v rozporu se smýšlením lidovým, pak ji pro
tivaé strany uštvou, protože jsou proti polo
vičatosti mladočeské ve výhodě svou rozhod
ností. Že dědictví mladočeské nesklídí ani
Massarykové ani Hajnovci, nýbrž strana 8 pro
gramem křesťansko-socialním, jest zcela pa
trnu. Nepíšeme tyto řádky proto, abychom
bojovali pro obsazování poslaneckých míst kně
žími ku získání nadvlády, poněvadž kněžetvu
nemůže ani poslanecký mandát přivésti tako
vých osobních prospěchů, jaké může přinésti
laikovi, nýbrž napsali jsme slova tato proto,
že budoucnost národa českého jest budoucností
naší a protože nemůžeme nikdy v jícnu pru
šáckého protestantství shledávati kýženého Gi
deona, jako krajané naši protestantští. Když
již se Mladočeši zbavili protestantských intrik,
ženoucich je do popírání vlastní víry, pak bylo

jen proto, že nemůže pochopiti, jak by pruští pa
stoři v Čechách mohli vlastenecký smysl krajanů
našich podporovati. Proto, chceš-li uniknouti břit
kým a hustým šípům naší inkvisice, neopovaž se
žádnou neopatrností proti etiketé vlastenecké se
prohřešiti. S katolíkem choditi nesmíš, nebo to
bys byl hned v podezření vlastizrády. S židem
však nebo protestantem (třebas i německým)
".ůžeš naopak uzavříti i srdečné přátelství; žádáť
toho novodobá osvéta, abys byl snášelivým.

Budeš-li se přátelsky držeti našich »evange
liků,« buď ujištěn, že budeš platiti za pokrokového
vždycky. A kdybys napáchal nejhorších hříchů
proti vlastenectví, dostane se ti inkvisicí novinář
skou bez rozpaků rozhřešení, budeš-li míti na
okně v čas Husových slavností transparent, Ale
pozor; nutno zde rozlišovati! Husa chváliti mů“
žeš co nejvíce. Čím více ctností jeho vyčteš, kte
rými ho povýšlš nad všecky světce, tím budeš
pravověrnějším a spolehlivéjším. Běda však, kdy
bys chtěl národ pobízeti k následování některých
článků Husových. Jak bys se zmínil, že pravý
Husita má ctíti Pannu Marii, navštěvovati kostel
a přijímati svaté svátosti, hned se ocitneš před
nemilosrdným soudem inkvisice; to přece víš, že
k těm věcem nutí církev katolické a proto ne
mohou býti pravé, i kdyby byly hájeny ochrannou
autoritou samého Husa. Dej si říci, že jen ta
slova Husova jsou pravdivá, která byla mířena
proti církvi; ostatní vše je zpátečnické,

Komeoského a Žerotína ctíti také můžeš;
ale s modlitbou na veřejnost nevycházej, nebo
bude zle.

Českému státnímu právu nemuslš rozuměti
ani za mák; prozradím ti totiž, že sami mnozí
inkvisitořiby je nedovedli vyložiti; ale etiketa vla
stenecká žádá, abys hodně mluvil o jeho potřebě
a zároveň dokazoval, že katolíci zavinili úpadek
tohoto práva a že se k němu nyní jen z potmě
šilosti hlásí. Musíš sekatí hrubou širočinou tesař
skou do řádů sterých a nevíš li onových směrech
spasitelných, aspoň tak dle oka něco navrhuj. A

by chybou zůstati na poloviční cestě a nozbs
viti se též vliva křtěných i nekřtěnýchžidů a

, nevrátíti se ka dědictví svatováclavskému,které přece i husitským předkům bylo dražším
nad život. Mladočeská deleguce utrpěla úmrtím
strátu mnohé bystré hlavy, ale tak zle to 8
jejím bystrozrakem přece nebude, aby nepo
svalu k jedenácté své hodině, co by jí a ce
lému národa bylo ku spasení. Na poli nábo
ženském srazí se v brzku dva veliké tábory,
neboť již nyní se jeví předzvěsti velikého tos
hoto zápasn světového. Si vis pacem, para
bellum! (Chceš-li mír, stroj se k válce.)

Bohatství kaplanů. Času se podařilo
vyslíditi znamenitý doklad o veliké zámožnosti
kaplanů. Vždyť tuble dva kaplani darovali
čižkovskému kostelu kalich v ceně celých
150 koron! Bylo by nošením dříví do lesa,
kdybychom chtěli znovu dokazovat, že by
p. Herben s příjmem kaplanským nikdy nebyl
spokojen. Ví o tom každý! Nám však napadá
něco jiného: kdyby ti dva kaplaní dali onen
obnos na synagogu, nebo na fond Času, posl
by realistický orgán: „S potěšením konstato
vati můžeme, že i dva nuzní kaplani svou
těžce nastřádanou hřivnu věnovali .. atd.“

Politický přehled,
Volby do sněmu království Českého budou

dnes už dokončeny. Zápolení bylo při nich tuhé,
tak že mnozí voličové byli nucenijíti k volebnímu
osudí dvakráte, ba i třikrát. Za městské skupiny:
(Král, Hradec, Jaroměř a Josefov) zvolen Mlado
čech .dr. Frant, Ulrych, (Rychnov, Žamberk, Kos
telec n. Orl. a Dobruška) Mlad. Fr. Kratochvíl,
Vys. Mýto, Skuč, Hlinsko) Mlad. dr. Jaromír

lakovský, (Landškroun, Ústí n. O. a Ú.Tře
bová) Mlad, K. Adamek, (Litomyšl, Polička) MI.
Dr. Fořt, (Chrudim, Heř. Městec) MI. Pippich,
(Pardubice, Chlumec a Holice) Mlad. Hráský,
(Jičín, N. Bydžov) MI. dr. Pantůček, (Králové
Dvůr, Náchod, Hořice a Nov. Město) Mlad, dr.
Sláma; při užších volbách za venk. obce (Vrchlabí,
Rokytnice, Jilemnice u Vysoká) zvolen Mlad. Jan
Barták a za Litomyšl a Poličku agrárník J. Le
noch. Při volbách za městské skup. zvítězili
Mladočeši.

Dosud zvoleno 49 konserv. velkostatkářů,
21 ústavověrných velkost., 65 Mladočechů, 17
čes. agrárníků, 5 Staročechů, 2 čeští radikálové,
25 něm. pokrokářů, 23 Všeněmců, 13 ném. li
dovců, 3 něm. agrárníci s 1 něm. křesť. sociál.

Nejvíce dojal každého vlastence výsledek
voleb v Česk. Budějovicích, kde zvítězili Němci
většinou 2 hlasů. Stalo se tek netečností našinců
a známou praktikou německou. Ve čtvrtek ráno
dne 10. října dle rozhodnutí okres, hejtmanství
bylo 17 Němců ze seznamu voleb. vyškrtnuto,
večer téhož dne témže 17 Němcům volební právo
opět přiřknuto a 56 Čechům ubráno, C. k. rak.
stát dráha komaadovala v čas voleb 60 čes,stroj
vůdců a kondukterů do služby, tak že se nemohli

budeš-li mluviti blasem mocným o mravním po
vznesení, svobodě a pokroku národa, všichni in
kvisitoři tri zatleskají; pak můžeš beze všeho
strachu propit poslední groš v židovském hotelu
a nic ti to na vlastenecké cti neuškodí. Kdyby
tě některý inkvisitor příliš chtěl stíhati, nabídní
mu do listu nějaké dobře placené »zasláno«
nebo velký insert; nebo zjednej mu několik abo
nentů a budeš míti pokoj. Ano milý čtenáři,
uč se moudrým býti. Kdo chce svlky býti, musí
s ními výti, A prosím tě, milý příteli. chceš-li
do opravdy dále rázným katolíkem zůstati, neříkej
to nahlas, Nesouhlasíš-li s mými návrby, pomyslí
si to pouze, neboť za nynější silně rozvětvené
inkvisice i zdi mají uši.

Ty si myslíš, že na formalitach nezáleží,
jen když jádro jest zdravé, Ale kam s tou flin
tou| Nemysli si, že na obřady drží toliko církev
katolická, jak by ti někdo namlouval; naopak
musíš předpisy etikety vlestenecké zachovávati do
nejmenších podrobností, nechceš li upadnouti
v podezření kacířství.

Namítneš, že by tekovouto inkvisici ani
staří husité ani katolíci nechválili, To máš pravdu.
Husitští kališníci ku př. sestavili inkvisici proti
bludařským Táborům, ač to byli jejichkrajané,
Při tom hleděli v.ce na jejich víru než řeč, ač
měli přece více vlastenectví než někteří inkvisitoři
novější.Němce,kteříses kališníkyv Praze uvíře
srovnali, přijali tito do svého středu jako spo
jence a krajany bludařské pobíjeli. Inkvisici nábo
ženskou rozhodně pokládali tedy za důležitější než
inkvisici vlasteneckou. Také Táboři nevěrecké spo
luvěrce své vodili z říše na pobíjení Čechů kališ
ných a katolických. Kdo za to, že se nyní časy
změnily? Obnova k tomu podnětu nedala. Nové
časy, nová móda. A protož jak jde kroj, tak se stroj
a budeš vážen v každé »svobodomysinée společnosti.
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súčastniti volby, přes 400 židovských voličů vo
lilo veseněs Němce, atd. Proti volbám podán bude
protest.

Němce! okresu Královédvorského prováděli čilou
sg.taci při poslední volbě za skupinu venkovských obcí
politické okresu královédvorského, domnívajíce se,
že by při volbách přímých asvítězití moblí e něm.
kandidátem ©Karlem Seliskem z Vlčkovic. Zvláštní
volební komitét vydal provolání, jež podepsali: Jos.
Kaiser, majetník pily a dřevařského obchodu, ve
D.oře Král., Ant, B'ámel, ob. starosta v Heřmanicích,
Frant. Hettfleisch, správce ob. školy jednotřídní
v Komárově (obci se 600 obyvateli) a Josef Metelk
(asi Čech Metelka), chalupulk ze Žírečské Pod
stráně. — Voličí něm. byli častováni pivem. Veškerá
agitace nic nepomoble. Český kandidát Jan Jaroš,
statkář z Čáslavek, zvolen byl 2350 hlasy, kdežto
něm. kandidát při vší agitaci dostal 1454 něm. hlasů,
Marná byla radost trotnovských plátků, jež předem
jásaly nad vítězstvím Němců.

Hornorakouský sněm se usnesl na zavedení
přímého přáva volebního v obcích venkovských
a na zřízení t. zv. páté volební kurie,

Volby do tyrolského sněmu konají se po
čátkem prosince. Ústavověrní velkostatkáři vydali
již svůj volební manifest, prohlašujíce v něm, že
zjednání národnostního smíru v Tyrolsku dosíci
možno toliko zřízením národní samosprávy pro
obě části země, V Innomosti ustavila se nová t.
zv. německá tyrolská strana lidová. —

Obě sněmovny říšské rady sešly se už ve
čtvrtek dne 17. října k prvé schůzi. Ježto Prade
nedávno prohlásil, že se vzdává místa prvého mí
stopředvedy poslanecké sněmovny, nastane volba
nová. Levice se všemožné přičiňuje, aby toto místo
obsazeno bylo mužem z něm. lidové strany,

V Atganistanu, jenž se rozprostírá mezi rus
kou střední Asií a Indil, zemřel nedávno tamější
vládce, emir Abdur—Rabman. Nástupcem je syn
zemřelého,Habib—Ullah, jenž prý ibretry svými
je uznán. Mezi Ruskem a Anglií panuje odtud
jakési napjetí, ježto obé říše činí si nárok na
Afganistan, hledíce ho úžeji k sobě připoutati.

Mezi Venezuelou a Kolumbií vedou se dále
boje. Venezuelští, nemajíce řádného vedení, nási
lím vymáhají si potřeby k živobytí svému, tak
že země je zpustošena. Z různých míst oznamují
se vzpoury proti presidentu Castrovi,

Na Filippinách bojuje se stále a zdá se, že
se Američanům vede tam zrovna tak špatně,
jako Anglii v Jižní Africe.

V Kapské osadě vyhlášen už válečný stav.
Je zjištěno, že celá jižní Afrika od Kapského
Města až na sever Transvaalu chopila se zbraně
proti Anglii. Dle zpráv z Laurenco Marguez jest
nyní postavení Bothovo tak kritické, že jeho za
jetí jeví se býti velice pravděpodobným.

Z činnosti katol. spolků.
Svatojosefská jedmota katolických

mužů a -jinochů ma Slezském Před
městí a okolí pořádaladne 13. října 1901 0 3.
hod. odp. v obecním hostinci na Sl. Předměstí s Iko
vou přednášku. Dp. Jan Černý, katecheta a jednatel,
přednášel o otázce: „Proč my katolíci se spolčnjeme *“
Pan řečník posuzoval stanovisko, jaké zaujímají etrana
mladočeská, radikálně pokroková 8 social. demokra
tická proti nám křest. eocislům, ukázal na následky
odpadnatí od Bohu, a odsoudiv takto avobodomysl
nosf, netečnost a bezbožství vůbec, vytknul ještě, že
jenom humanita vírou v Ježíše Krista pronikauta jest
ton pravou homanitou. Přes 2 hodiny trvající před
náškou byli přítomní nálošitě poučeni, proč se mají
jako katolíci spolčovati. Přebojný počet mažů, žen a
dívek s účastenetvím sledoval zajímavou přednášku.

Katol. jednota paní a dívek v Par
dubleích konati bude v neděli dne 30. t. m. člen
skou schůzi spojenoa s přednáškou: „O významu a po
vinnostech katol. spolků“. Začátek o 2. hod, odpoledne,

Z Pardable. Valná hromadakatol. jednoty
jinochů a mačů v Pardubicích odbývala se v neděli
dne 13. t. m. Z jednatelské zprávy vyjímáme:
Y oplynalém roce konala jednota jednu mimořádnou
hromada, 17 výborových, 10 měsíčních a 9 zvlášt
nich schůzí. Při ecbůzích měsíčních byly zároveň
konány poučné přednášky. Jednota súčastaila se vóech
církevních slavností, pohřbů svých členů, jakož i
slavností bratrekých spolků v Mikulovicích, v erni
lově, v Cbradimi a Heřm. Mástci. Mimo to pořá
dala několik zdařilých zábav, které vesměs členy
jeduoty, jakož 1 uvedené bosty v dobré náladě udr
žovaly. Ze zprávy pokladniční ontno uvásti toto:
Příjmů bylo celkem 2126 K 88 h, vydání pak
1651 K 93 h, zbývá tedy čistého jmění 473 K45h.
Že bylo v tomto roce vydání uepomérně větší než
minalá léta, vysvětluje se tím, že zakoupen byl nový
prapor, s jehož svěcením spojeny byly značné výlohy.
Spolek odbíral několik kat. časopisů s pro knihovna
získal několik svazků. Celkem lze říci, že jednota
konala vzorně svou povinnost, kráčejíc klidně bez
hlačné reklamy za cílem vytknatým. Jako dříve, tek
i v bodonenosti bnde zajisté tepnou katol. života
v Pardubicích. Členů čiuných bylo 109, přisp. 19 a
čestných 2. — V nově zvoleném výborů zasedá opět
dp. Krajíček jako předseda, J. Procházka jako jodna=



tel, pan A. Welnkopf jako místopředseda a dp. P.

ZS Jpe pokladník.| Dalšíma rozvoji spolků:Zdař

Z Kostelce m. Orl. Koncert, ýdne
6. Mjna t. r. katolickou Jednotoa, vydařil se v každém
ohledu a připravil p. t. obecenstvu kosteleckému v
pravdě umělecký požitek. Ovšem, hlavní záslahu o to
mají osvědčené umělecké síly, které spoluúčinkovaly.
Slovatná operní pěvkyně pí. Jančová ukázala v pravé
kráse svůj do všech odstínů vybarvený soprán, ochra
cujíc všeobny svláště ve spěvu Agathy z opery „Ča
rostřelec“. Její zpěv zněl plynně, lehce se ozýrající
hlas až do nejvyšších polohhravě přemábal všechny
obtížezpěvuozdobného.Neméněpřekvapilanásmistrná
technika, s jskou koncertoval dp.farář A. Boháč na
flétnu v „Reminiscensi“ £ Verdiho opery a ve Sme

tanově „Prodané nověstě“. P. V. Chmel z Prahy překonal hravým způsobem tvrdý oříšek barytonistů, vy

soké as, mnohé dojel aš k pláči dojemným s velebným přednesem Smetanovy písně „Nekemenujte pro
roky“, všem bez rozdílu zamlouval 8e jasnou vocali

sací. O nennavném umělci na cello, p. řid. A. Jeřáb
kovi, nelze ničeho jiného říci než to, de z plna za
sloužil si věnce a přečetná uznání, jichž se mu v mno=
bých větších místech dostalo. Všichni znalci applau
dovali přesnosti jak pěveckého, tak hudebního kroužku,
v němá vynikl zvláště p. učitel Malátek v Adagiu ze
Septetta od Bethorena. Zkrátka, koncert tento dle vý
roku pražského umělce byl by klidil přečetné ovace
i v naší matičce Praze ode všech umělců. Nozbývá
než vzdáti ještě jednou veřejné díky za laskavou a
obětavou ochotu, za umělecké výkony slovatné pí. Jan
čové, dp. faráři Boháčovi, p. V. Chmelovi z Prahy a
jeho přelaskavé choti, p. řid. Jeřábkori sa ochotné
řízení čísel pěveckých a hudebních, slavnému pěvec
kómu a hudebnímu kroužku sa laskavé spolaúčinko
vání a končíme přáním, by všichni ještě dlouho pů
sobili k rozkvětu umění v milém Kostelci. Úeho ne
dokázal žádný epolek, dokázala katolická Jednota
přese všechnu lživou agitaci. — Táš Jednota má
v neděli dne 20. října měsíční spolkovou schůsi, při
níš ochotně přednáší p. t. p. gymnasijní prof. Antonín
B. Drápalík o tbematě: „Vybranékapitoly s praktické
filosofie pro lid“. Začátek přeaně v 7 hod. večer v sále
„na Rabštejně". :

Zprávy místní a z kraje.
Úmrtí. Hradeckou veřejnost téměř kašdý tý

den překvapí znepokojující zprávy o pohromě někte
rého spoluobčans, V neděli ráno vzrušila celé město
správa o nenadálém úmrtí ve všech krazích oblíbe
ného kněze, vdp. profossora Dra. Ferd. Beneše, jenž
ještě večer před tím byl zdánlivě úplně sdráv. Bohu
žel, již delší léta trpě] zesnulý srdeční vadou a nervo
sitou, takže pomýšlel odejíti na dočasný odpočinek,
Zatím však náblé ochrnntí srdce smařilo naději jeho,
Zesnulý pán professor cítil k večeru v sobotu trochu
nevolnost, proto ani hned neulebl, nýbrž připravo
val si exbortu pro obchodní školu. K půlnoci však
sachrácen byltak pradkými ardečnímikřečemi,žo v ús
kosti počal tlouci na stěnu sousedícího bytu p. nčite
le Růžičky, jenž ochotně přichrátal nemocnému na po
moc a vzbudiv ještě rodinu p. Jeřábka, pospíšil pro
lékaře. Nemocný zatím ztrácel vědomí a přes oše

tření, jaké rěáne ma útrpné dámy pí. Růžičková aa pí. Jeřábková, skonal ještě dříve, nežli přichvátali
ka pomoci pp. lékaři Dr. Batěk a Dr. Klumpar, kteří
mohli konatatovati pouzosmrt ochrnatím srdce. V
několika minutách sklátila smrt učeného a oblíbeného
kněze, jeně těšil se sympatiím veškerého občanstva.
Zesnulý narodil se v Hylvátech u Ústí n. 0. dne 8,
dubna 1860, na kněžství vysvěcen dne 16. dubna 1883,
Pohřeb konal se v úterý dopoledne za veliké účasti
obecenstva, ješ upřímně želelo stráty milého všem
kněze. Pohřební průvod vedl ndp. biskup Edvard Jan,
zavítav k vůli tomu z Cbrasti, za mesistence vadpp.
členů kathedralní kapitoly a as 40 cizích duchovníc
kdežto domácí duchovenstvo ubíralo se za rakví.
Pobřbu súčastnila se městská rada s p. starostou
Ulrychem v čele, p. mfstodrž. rada Steinfeld s pp.
úředníky okr. hejtmanatví, úřednictvo krajskéhosoudu,

atátního návladnictví,pošty, důstojniotvo zdejší posádky, všecky zdejší školy a vzdělávací ústavy se sbory
učitelskými. Pohřební průvod vedl celým městem ndp.
biskup, načež převzal průvod vadp. kanovník Dr.
Soukup, senior aboru profossorského, jenž vykonal
nad rovem poslední emuteční obřady na pouchovském
hřbitově. Poslední modlitba dozněls, posledníslužba
sesnulému prokázána a atálerostonch vratvy hlíny
ne rakev sypané nás přesvědčovaly, že se lončíme ede
na zemi s Dr. Benešem navždy. Nechť odpočívá
v pokoji!

čast škol pří pohřbech. Jest chvali
tebným zvykem v městě našem, že při úmrtí člena
některého učitelského aneb professorského sboru účastní
ce průvodu pohřebního všecky školy bez rozdílu. Při
pobřbu p. Dra. Beneše se nenúčastnilo jediné ce. k.
Gymnasiam průvodu s příčiny nám neznámé, ač by
k tomu byla stačila ponze jedna vyučovací hodina,
Ostatně, při různých případech skracují ae vynčovací
hodiny, takže se tím jedna hodina volná ušetří a to
tmoblo se státi snad i v tomto případě. Škola nemá
pouze žáka vyučovati, nýbrž i vzdělávati a buditi
úctu k učiteli a vůbec k autoritě. Nemístnou horli

M pro výcvik rosumový nesmí se ubíjeti vzdělánísrdce.

| Špatně referují. „Osvětalidu“i Ratibor“
Žinesly z rávu, še se prý dr. Reyl vo své řeči ve vo
ičeké schůzi prohlásil „sapotomka starých Husitů“.

Pokud jsme sledovali vývody p. dra. Reyla, snělo toto
prohlášení trochu jinak, Pap dr. Reyl pravil doslova
při kritice protináboženského kultarního rogramu
pokrokářekého: „Protináboženské anaby pokrokovéjsou
nečeské a lidu českému nepřijatelné, neboť bylo by
to amutné, aby potomci starých Hnsitů, kteří pro ná
boženské své přesvědčení krev prolóvali, odhazovali

nynínábošenskou víra do starého hareburdí“. Této
větě enad nerozuměl, aneb nechtěl rosamětí p.redaktor
Hajn a proto ve svém útoku na p. dra. Reylav
této vyušíl ku osobním nájezdům. Na osobní úto
, Hajnův prohlásil v replice p. dr. Beyl: „Pan re

daktor Hajn mluvil o mé řeči, jako by sde při ní ne
byl, ale přesto prohlašuji, ačkoliv jsem aa „potomka
starých anitů“ se nevydával, te bych přeceraději
chtěl býti pokládán za potomka starých Husitů,kteří

evými církví schválenými kompaktáty stáli na půdskatolické, nešli sa příslušníka strany radikálně po
krokové, která náboženskou víra vůbec zavrhoje“.
Tedy překroucenina p. Hajnora posloušila vynálezci
jejímu ku osobnímu útoku ne nenáviděného klerikála,
poskytla dále i pokřtěnému žida Stránakému příleži
tost ku vypravování dojímavé historky o tom jednom
hejtmanovi a zalíbila se posléze i p. Domečkovi, takže
jí mystifikoval „Hatibora“. Celá historie jest ovšem

malichernost, ale odpovědělijeme na ni jenom s toho
důvodu, še p. dr. Reyl nemá příčiny dopomáhatí si ku
řečnickému efektu laciným husitským bengalemjako
mnozí jiní vlastenci a proto podobných „vtipů“ ani

nenživů.
Volby městské skupimy hradeckénejsou

ani tak pozorubodny vítěsetvím p.dra Ulricha, jako
spíše značnou menšinou hlasů radikálně pokrokového
kandidáta, jemuž ustoupili kandidáti socialně demo
kratický i národně nocialní, takže ani jeden hlas ze
při vobě neroztříštil na sčítacím kandidáta. Vošli tedy
strany radikální se zjevně protináboženským progra
mem ve svorné spojenectví následkem me židovského
tmele, jenš nemohl býti při předvolebních přípravách
a při samé volbě nenápadným. Na drahé straně ka
prapora mladočeskáéma přidrašili se všichni konserva
tivní živlové následkem přirozenéhocitu po sebeobraně
proti výbojnémanepříteli, jená hrozí svými netajenými
wnabami podvrátiti tisicileton křeslanskou kultura.
Zápas volební byl u nás veden hlavně na půdé kul
turních zásad. Ovšem, nescházolo zde ani voličstvo,
které ze všeho si dělá legraci. Tak ulicemi procházel
v pátek chlapec s cedulí na týči, jako by měl p. Bass
ještě zde výprodej. „U podkovy“ v hoatinci byla ehro
máždéná hudební kapela ze zdejšíchradikálních mu
sikantů sestavená, aby nějakou „Ajvaj“ polkou osla
vili očekávané vítězství pokrokového kandidáta, ale
ke prodakci nedošlo po prohlášení skratinia, protože
hudebníci neměli a sebou nešťastnou náhodou dádných
not pro umuteční pochod. Příště uuad bude i ma tuto
možnost pemalováno.

Na mezbednest mládeže škol pokračo
vacích naříká ae všude; též v Hradci | Králové.
Měli by jednou pp. rodičové a zaměstnavatelé pozo
rovati z úkrytu jednání mládeže jich péči svěřené,
když se večerního času ze škol vyrojí. Hanba, až úzko
je člověku, když vidí, co nadějný dorost obchodní a
femeslniczý provádí. Strášníci nedostačí v té příčině
udržeti v městě pořádek, k tomu by nestačila ani

sotnina policajtů. Snad ae súčastněníčinitelové chopíprostředků, aby v chování učňů nastala náprava.
2 komcerty Jana Kubelíka za lask.

spolnúčinkováníp. R. Frimla, virtuoss na klavíru,
pořádány budou vneděli dne 20. října 1901, v měste
kém Klicperově divadle v Hradci ové. Odpolední
koncert počíná ve 3 hod., večerní pak o půl8. hod.
Předprodej lístků obstará knihkapectví p. Jar,Peřiny,

Velký vojemský komceré c. a k. pěšího
pluku ©. 4% pořádá se + neděli dne 20. října 1001
v sále „Adalbertina“ v Hradci Král.; počíná ve 3 hod.
odpoledne a končí o 7. hod. večer. Vstupné: osobs
40 h, rodina 8 členná 80 h. Večar téhož dne na oslava

posrícení věneček při téže hudbě. Začátek o 8. hod.večer.

Jednota divad. ochotníků „Kiie
pera“ v Hradel Králevé « sobotudne 19.

října 1901 vypraví veprospěch dalších úprav v městskóm Klioperově divadle repertoirní bru Národního
divadla v Praze: Strýček Váňa. Obraz ze šivota na
vsi o 4 jednáních. Napsal A. P. v, z ruského
řeložil Dr. Bořivoj Prnsík. Hegisteur: Karel Paul.
ředprodej lístků obstará pan Josef Růžička, obchod

papírnický na Velké podelni.

Čtenářsko-hospedářská „Beseda“
v kačee pořádala dne 6. října 1901 místní
ovoonou výstavku, na kterouž při letošním neúrodném
roce bylo obesláno neočekávané množství ovoce. Po
výstavce při hojné návštěvě měl přednášku velmi
poučnou a krásnou „O užitku ovoce a stromoví svlášť“
místní pan farář Ant. Zámečník, kteronž a potleskem
obecenstvo přijalo a sa niš vysloven p. faráři vřelý
dík. Po přednášce ovoce se vydrašilo za 20 sl., ješ
věnuje „Beseda“ jako dar „Ústřední Matici Školské“.

Z Jenikovie u Třebochovie. (Posvěce
ní kostela). Den 6. října zůstane ném nezapomenu

telným:; toho dne totiž J. B. Milost Eduard JanNep.
Brynych, biskup královéhradecký, požehnal náš nový,
2 milodarů sbudovaný kostelík ev. Petra a Pavle.
0 10. hodině, provázen banderiemi a Jenikovio a
Jílovice, přibyl nejdůst. pan biskup do Jenikovic,
kdež u alavnostní brány uvítán byl šákyví M. Gru
lichovou. K uvítání dostavili ee mimo školní mládež
vpp. vikář V. Uhlíř a duchovenstvem, vys. ct. pan
místodrá. rada Steinfeld, c. k. okresní hejtman.,
družstvo pro vystavění chrámu P. v Jenikovicích
8 panem J.Ludvíkem, statkářem, v čele, dále ha
sičské spolky z Jenikovic, Jilovice, Libnikovic, Li

brantic,Nepasiea Třebechovic,Jednotakatol.tov.
a Třebechovic, pěvecké spolky „Oreb“a „Libuše“ z Tře

bechovic a místní zástapy lidu. Ačkoliv dešť každou
chvíli hrosil, přece J. B. M. ae zřetelem na množství
lida, jež ovšem kostelík nemohl v sebe pojeti, kásal
venku pod širým nebem. Kéš slova, jež jste tu slyšeli
s úst vrchníhosvéhopastýře, zůstanou navědyv mysli
Vaší, svláště Vy, osadníci Jenikovičtí! — Obsah řečí
J. B. M. byl v krátkosti tento: Vzdav dík všem
dobrodincům kostele, zvláště p. Joa. Ludvíkovi, který
si v té věci získal sáslaby největší, mluvil nejd, pan
biskup nejprve o nábošenství, Kde náboženství, ta
i chrám, a kde chrám, tu také oběť. Nejvane
denější věsk a od času Ježíše Krista jedinou obětí
jest ta, kterou Syn Boží ustanovil; ta, ješ od

tného okamdiku, kdy aspoštolům — prvním
m řečena slova: „To Čiňte na mou památku“,

všechny doby jest obětována Bohu v celém avětě
Fetolickém, Sv. Václav, který vlastníme rukama při
pravoval chléb i víno k této oběti, povzbuzuje nás
svým příkladem, abychomi my — členové národa
svatováclavského — vážili si nejev. oběti, jí abožně
bývali přítomnía při zí sami sebo obětovali Bohu.
Povabndiv dále přítomné k ochotnému poaloucbání

olova Božího, mluvil pak ndp. biskap o tom, jakpřirozeno jest srdci lidskému vsývatí svaté a modliti
se za zomřelé, jak blaboký mají význam pro myslí
cího křesťana av. obřady. Upřímná, ze srdce vírou

naplněného a láskou k lidu vsniceného Vyohánejícíslova J. B. M. hluboce dojala posluchače. Poté vy
konán obřad posvěcení, načeš vdp. vikář sloušíl
slavnou mši sv. „ooram episcopo“, při níš zapěly pův.
spolky „Oreb“, „Libuše“ a místní. Při návratu do
domu p. J. Ludvíka poděkovala J. B. M. šákyně L.
Kašparova. Při obědě, konaném na počest J. B. M.,
koncertovala kapela „Sokola“ Třebechovického osobním
Hzením kapelníka pana Jaroměřského. Končíme dikem
J. B. M. a přáním, aby Bůh dlouho, dlouho ráčil
zachovati J. B. M. lidu ovémujkatolickému, českému;
dikem všem, kdo o zbudování kostela a o slavnost
6e zasloužili, na předním místě zejména panuJ. Ludví
kovi, bez jehoš přičinění sotva by dílo toto bývalo
vykonáno.

Z Kostelce m. ©. Dne 10. října b. r. byla
odbývána volná konference duchovenstva vikariátu:
kosteleckého, královického, landěkrounekého a rychnov
ského v Kostelci n. O. na děkanství za předsednictví
vldp. Václava Hlavsy, bisk. sekretáře. Ač počasí bylo
velice nepříznivé, sešlo se přes 20 duchovních. Prvním
bodem programu byla asketické úvaha „o Eucharistii“,
—již měl vidp. biskupský sekretář a děkam Antonína

Kaška. Úvahata povsbusuje každého kněze, “ mělatále na mysli: víru ve skutečnou přítomnost P.Je
žíše v Nejsvět. Svátosti Oltářní v lidu ntvrditi a tim
odiviti lásku a úctu k Spasiteli Svátostnému. Řečník
poukázal na půsopení kučze ve příčinětó ve škole,
na kazatelně a u oltáře. Veďme lid před trůn Eacha
ristického Krále, učme jej znáti pravého Spasitele
jeho a dávejme mn dobrý příklad víry, úcty a lásky
e Králi svému. Slova řečníkova účinlivě působila na

srdce všoch?áčastníků s zajisté každý vzal si nějaké
zrnko pravdy pro svůj život. P. bisk. eekretář afarář
rokytnický, Václav Hlavsa, podal obšírný a důkladný
referét o sjezdu duchovenstva ve Vídni, kdež byl jako
delegát výše jmenovaných vikariátů. Podaná správa
přijata byla s velkým souhlasem. Velebný Pán Fr.
Jimek, kaplan v Ústín. Orl., pojednal o spolku av.
Josefa a „Emeritenvoromu“. ©Poukásav na výhody
spolků těchto, probral podmínky členství. Slova jeho
nevyvznělanadarmo,neboťs přítomných5přistoupilo
za členy spolku ar. Josefa. Příští konference bude
v Kyšperku počátkem ledna 1903.

Z Bělé. Krásné slavnosti došila so naše
farní osada minulé neděle, dne 19.října t.r. Slavnost
ním způsobem posvěcen byl rozšířený náš katolický
hřbitov. Děkujeme za to našemu veledůstojnému pánu
faráři Václara Kudrnovi, který brsy po svém usídlení
u nás poznal, čeho nám potřebí a ze všech all
svých o provedení všeobecně ušitečné myllenky své
ce zasadil. Kdo sná jen poněkud sdlonbavý po
stap při obstarávání katolických náboženských zéle
žitostí, ty různé komise, protokoly, amlouvý, sy
jednávání a p., vděčně ušná | dovednost, horlivost
i obětsrost našeho dachbovního pastýře, který vše
zdárně ko konci přivedl. Máme nyní hřbitov, jemuž
v okoli není. rovno. Ozdobná I pevná zeď bo

obrasuje, nově upravený hlavní kříž mile krášlí a
vyvýšené cesty i osnačená pole jímají oko svou
pravidelností, Účastenstrí —— dobrému lidu naší
osady slonží to ku cti — bylo neočekávané a pořá
dek při celé slavnosti sachovávaný vší chrály hoden.
V dojemné řeči poučil nás náš pastýř duchovní,
kterak hřbitov jest zabradon mftvých a školou ži

vých a málo bylo zajisté posluuhačů, kteří by bez
pohnutí dovedli uasloucheti mistrným jeho unlovůte.
Obřad církerní ze přísluhy 5 dochovních vykonal
vldp. bisk. notář s Kladrab, František Klapal. —
Páni učitelé, což s uznáním ovádíme, dojemnými
sbory valně přispěli ku sdara slavnosti, rovněž 1bíle
oděné drůšičky pod vedením slečny učitelky. — Po
rykonaném svěcení opět u vsorném pořádku vrátili
ee všichni účastníci slavnosti do chrámu Páně, kdež
udělením pošebnání Nejsr. Svátosti a zapěním po
jedné eloze bymny papošeké a císařské | slavnost
ukončena. — Dlouho pamatovati budeme na slavný
ten den.

V Kocléřevě u Dvora Královén. L. konal
minulou neděli, 18. října, nejd. vrchní pastýř náš
Eduard Jan konsekraci obnoveného farního kostela
sv. Václava, Do Kociéfova abíral se = Chrasti v so
botu, dne 13. října přes Dvůr Král. n. L., provázen jsa
avým ceremonářem vp. Doskočilem, dp. vicerektorem E.
Orlem a 10 bohoslovci. V nádraší královédvorskémuví
tán byl nejdp. biskap od vikáře střídnictví jaroměř
ského, vdp. Jos. Berans, p. c. k. okr. hejtmena Jos.
Jaška a patronátního kommiasařep. Jarosche. Za hla
hola všech zvonů jelo se povozy městem do něm.
obce Huntířova, kde uvítán byl celým obec. zastupi
telstrem, místními spolky, hudbou a školní mládeší
a aborem učitelským. Prohlédnuv si sde vrchní pastýř
stavbu nového kostele, na nějž kryt se dává, ubíral
se dále do Kocléřova, kde nvítán byl od obec. sastu
pitelstva, školní mládeže, od sboru učitelského a od
četného obecenstva. Ku svěcení obnoveného chrámu

Páně dostavil se v neděli, dne 18. Hjna,přečníný zástupvěřících s celé kollatary i obcí sousedních. Obřady
sbohoslažbon trvalyodtří čtvrtí na 7. hod. až do půl
dvanácté hodiny polední. U dveří chrámových měl
vrohní pastýř sám promluva, vykládaje věřícím význam
jednotlivých obřadů při svěcení kostela. Do chrámu

š ku svěcení dostavil se opětp. okres. hejtman
královédvorský Jos. Jašek, pí. MarieEtrichová, ma
jitelka velkostatku Žírečského a syn její J. Etrich,



majetník továren v Jaroměři. Odpoledne slavěl se
nejdp. biskup na zpátečnícestě po 4. hod. odpoledne
te DvořeKrá). n. rohlédnout obnovený děkanský
ohrám Páně av. Jana Kří.Ve Dvoře Králové byl při
vítán městskou radou a posdraven od přečetnéhozás
tapu věřících, kteří po odpoledních sluábách Božích
meškali dílem v chrámu Páně, dílem v ulici Palac
kého n děkanství. I přiodjezdu k nádraží byl opět
se všech stran srdečně pozdravován.

ttavba nového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chráma Páně sv. Vav
Hmce v Náchodě v době od 10. září do 14. října 1901
věnovali a odvedli: 100 K: Nejmenovaný dobrodinec,
po 20 K: jednota av. Janské v Čes. Čermé, p. J. Kábrt
v Náchodě č. 384 a p.Vojtěch Matějka, městský slá
dek v Náchodě, 10 K:pí. Žofie Mocová od jiné dár
kyně, 7 K 20 b: offěra Torciářů, 6 K 40 h: sbírka

„ Linharta přisvatbě pp. Josefa Kubce s Pavlíny

tejslovés Kamo, po K:M Jos. Čejchanv Kra
molně čp. 136 a p rantišek Mikšíčekv Malé Poříčí,po 1 K: dp. P. lsfried Baldermann, děkan v Teplé,
nález v kasatelně a sbírka v kase kostelní, 10 ha
léřů: nález v natorium č. 2. Veškerým šlechetným
dárcům vzdávají se nejvroncnější díky se sDašnou
prosbou ku ctěné veřejnosti za další dobrotivé příe
pěvky, jež se přijímají na děkanském úřadě v Ná
chodě a sasýlati se mohou též přímo na spolek výde
jmenovaný poštou.

Z českemoravské vysočiny. Hněvivě
vzblíšejí k vysočině Českomoravské všichni nepřátelé
náboženství a církve katol., poněvadž vědí, že tam
dosnd žije lid a hlubokým přesvědčením náboženským.
A de tomu vskutku jest tak, podává důkaz i obec
Nedvězí u Poličky. Ačkoliv jest to obec poměrně
chudé, přece postavile si krásný kostelík, jenž stoje
uprostřed osady, jest takřka jejím srdcem. V neděli

k a. října konalo se posvěcení tohuto kostelíka,
osvátného úkonu vúčastnilo se veliké mnošství Jidu

okolního — s Čech i z Moravy. — Světitelem byl
rodák nedrězský, vdp. Jan Hejtmánek, vikář v Ném.
Bělé, jemuš přísluhovali rovněž rodáci nedvězští:
dp. farář Josef Bednář a vlp. Frant. Jukl spola s dpp.
farářem Leopoldem Vrzákem a Janom Procházkou,
kaplanem = Bystrého, farářem Václavem Jejínkem
e Korouhve, Václavem Fremathem, farářem mJedlová,
Václavom Dvořákem, faráfem ze Sádku, Františkem
Ditrichem, kaplanem s Poličky, Jos. Janičkem, fará
řem ze Solkoves a farářem z Jimramova. K slavnosti
zavítala i čtyři obrovská processí: £ Bystrého, Jimra
mova, Korouhre a Sulkovae. Čest náleží obyvatelům
nedvěsským ta upřímné jejich přesvědčení nábož,
ješ skutečně ukazují nejenom slovy, ale i skutky.

Ze Slatin m Jičína. O 9. hodiněvečer
dne 6. říjoa vypukl ve Slatinách oheň, jenž atrávil
drě stodoly spojené při č. 3. a 4. Ohromný vichr,
který právě vál, rosdmýchal oheň tou měrou, že
proudy jisker a uhlíků jako ohnivý dešť zaplavovaly
celou osadu. Jen Bůb sná, co by se asi bylo stalo,
kdyby předchozí, asi 3 dní trvající přepršky nebyly
promočily doškové a šindelové střechy v osadě. Ze
zdáli jevil ae oheň jako strašlivá pochodeň a skle
něná lucerna na bání chrámové v odťasu blízkého
ohně jevila se jsko maják krvavý vo hlaboké noci.
Ačkoli loni bylo tam 8 a letos už 4 obně, přece
žádný £ nich uopoděsíl obyvatelstvo tak jako tento
— dejš Bůh! — poslední.

Z Lamndškrounma. Byly to dnové ra
dosti ode dne 6. říjaa až do 16. t. m. Konala so
u nás ar. missle | dnchovními otci ©Bedemptoristy
z Králik. Dne 6. t. m. uvedeni byli důst. pp. misal=
onáři místním duchovenstrom za průvodu školních
ditek do chráwu Páně přeplněného zbožným lidem,
kdež veled, p. děkan srdečnými alovy přivítal důst.
pp- mleslonáře. Na to vysvětlil rector misie dp.
Hemmelmoler výminvnými slovy účel missií. Návštěva
stonpale den ode dne, takfe chrám Páně, ač
prostranný, nemohl pojmouti všech těch věřících,
kteří přišli posleobnouti kázání výtečných řečníků.
A výsledek? Boď Bohu dík! 3600 věřících přistou
pllo ko stolu Páněl A zajísté, že Bůh dobrotivý
vyslyší ono „Zaplsť Pán Bůbl“, kteréž zbožný lid
Laoděkrounuký se slzami v očích zvolal těm nen
navným důst. pp. míssionářům. Ano, mějtež ardečné
Zaplat P. B.a zaplat P. B. našemu veled, p. děkanu
sa jeho otcovskou péli o svěřené duše.

Na adressu měkterých listů. Usnáva
jí-li některé časopisy zm dobrou věc obohatiti svá
čísla celými dlouhými články £ Obnovy, káže žorna
listická slušnost, aby ee citoval pramen. Vystřihnouti
člének našeho českého spolupracovníka a podepsati
mylně autora francouzského, jest až komické,

Úmrtí. Vedp. kanovník dr. Soukup utrpěl bo
lestnon ztrátu úmrtím svého atařičského otce, jenž ve
čtvrtek zesnul v Pána v požehnaném věku 88 let v
Lochenicich, kdež trávil posledních 14 let svého ži
vota na faře u svého druhého syna kněze vdp. fa
ráře Al. Soukupa. Zesnnlý kmet byl do poslední chvíle
svého života duševně i tělesně čilým, ačkoliv prožil
téměř celé minulé atoletí. Byl ze zdravého horského
jádra, jež stává se pomalu vzácností v našem věku.
Pohřeb zesnulého koná se v neděli dne 30. října v 10
hodin dopoledne na hřbitově lochenickéta, R. i. p.

Osobní. Právem nositi expositorium canoni

cale „i Paamsnkn byl dp.c. a k. vojenský kaplanRichard Černý J. E. odp. biskupem budějovickým Ří
bou. Gratulnjeme. — Pan M.U.Dr. Radolf Zippe, prak
tický a tovární lékař v Hradci Králové, jmenován
byl c. k. krajským soudem v Hradci Králové sond
ním lékařem.

Z Jičína. V minulýchdnech dostalo se vidp.
Janu Menčíkovi, bisk. vikar. sekretáři, b. komisaři
na středních ústavech a děkanu v Jičíně, vysokého
vysnamenání. J. V. nejmilostivější panovník propůjčil
ma v uznání velikých zásluh jeho „zlatý záslužný
kříš s koranon“. Vymnamensnému dostalo ve nesčet

aých blahopřání'se všech tříd občanstva místního aznámých přátel a příznivců « blízka i zdáli. Pli

snámé skromnosti své odmítl všelikon okázalou osla
vo, jská se při takových přílešitostech pořádá a mi
mo toho obdaroval snačnými obnosy lidumilné a do
bročinné podniky. Rovněš i veškeré vikariátní dacho

venstvo přijelo toto vysoké vyznamenání s radostí aupřímně blahopřálosvému vysnamenanémn oblíbenému
vidp. sekretáři. —

Různé zprávy,
Ponť deo Lurd. Na četné dotazy stran za

mýšlené pouti do Lard odpovídáme, že r. 1003 kon

cem oerpnabude vypraven první český poutnívlak do Lard. Podle přiblášek,jež ze jiš nyní ko
nají, lse sonditi, že účastenství bude veliké. Zároveň

oposorňnjeme, že sbírka na votivní dar národa českoslovanského dosratyné Lurdaké neul ukončeno, se
Šlo se dosud 3462-70 K a še další dary přijímá Leo
pold Kolísok, farář v Předklášteříu Hidnova.

Ponť Čechů do Svaté země. Somno
bých stran docházejí dotasy, zdali by bylo možno vy
praviti pouť českou do Sv. země. Po spolehlivé infor
maci sdělujeme, že by ji známý a osvědčený podni
katel vypravil, kdyby se sešlo asi 500 přihlášek.
V I. třídě všecko dohromady by atálo asi 500 K a
ve II. třídě asi 860 K, Pobyt va Svaté zemi by trval
asi 10 dní. Kdo by se chtěl aúčastniti, dopid redakci
„Hlasu“ v Brně, Besední dům.

Německý Nehulverelm měl dne 6. října
4. r. v Brně avon 21. valnou hromadu. Ze zprávy 0
něm vysvítá, že za dobu avého trvání, totiž od roku
1880, vydal jiš 8 millionů korun na ujařmení národa
našeho a našich bratří slovanských v Předlitavaku.
Němci berou lidu nejen řeč, lapajíce při tom po ná
rodním přesvědčení jeho, oni olupují ho též o víra.
Tak dle zprávy jistého hambnrkského listu vybráno
letos v Německu pro účely protestantaké církve v Ra
kousku přes million marek. Tyto skutky nutí každého

opřímného vlastence a katolíke k vážnému přemýšlenía jednání.
Nevý časopise. Rodakcí naší došlo £ Olo

mouce 1. číslo „Slovenských národních listů“. List
tento, který hodlá býti štítem národnosti slovenské,
vítáme vřele. Jit první jeho číslo svědčí, že redaktor
mového listu bude bojovati rukou dovednou a že jest
výtečným znalcem slovenských poměrů národnostních,
Jest ovšem jiná otázka, nalezne-li v kruzích povola

ných nálešitá podpory. Jaou zde jiš mnohé smutnéskašenosti; došijí se „Slovenské listy“ čestné vý
jimky ? Těšilo by nás,

Největší boháči ma světě. Všeobecné
je mínění, že jsou v Americe největší boháči. Ale není
tomu tak. Největším boháčem celého avěta jest Angli
čan J. Voit, který je majitelem skoro všech dolů v
jižní Africe a má asi 2 miliardy K jmění. Po něm příjde
na řadu Číňan Li Hung Čang, který má asi tolikéž
jmění, co Veit. Třetím je Jihoafričan J. Robinson, který
má 1600 milionů K. Pak přijde teprve a 1300 m. K
Američan J. D. Rockefeller v Novém Yorku a Ondřej
Astors 800 miliony v Anglii, Mezi 500—650 mil.
mají Morgan, Vanderbild a VilémRockefeller — a co
nejdivnějšího, všichni z těchto boháčů, bez výjimky,
naříkají na špatný žaladek.

Ochrana stromů proti zvěři. Vkašdé
tošší simě padne mnoho stromů zvěři za oběť a ob
vyklá ochrana v podobě nátěru málo nebo pranic po
máhá. Používá se k nátěru vápna smíšeného s výkaly,
odvaru tabákového, krve a různých jiných přípravek.
Veliký hlad, jímš zvěř trpí, přemáhá konečné všeliký
odpor proti sebe nechutnější potravě; stromy jsou ohrý
zány přec. Jistým prostředkem jest pouze pečlivé ová
zání neb opletení. Drátěné pletivo jest poněkud drahé
a ke všemu tomu, není li pocínováno, za několik zim
běře zkáza rzí. Zbývá tedy pouze používání proutě
ných košů. Tak mnohá místo hodící se ku pěstování
košíkářské vrby leší ladem a proto radíme, aby hos
podáři vypěstovali na takových pozemcích proutí ku
avé potřebě. Možno tu sázeti vrby méně jemné, které
nepotfebají ani důkladné přípravy půdy, ani valného
ošetřování. Tu Ilsenabýti tolik proutí, aby se nejen
koše ku stromům upletly, ale i košíky na řezanku,
ne brambory, košatiny druhdy tak pro svou lehkost
oblíbené a jiné domácí potřeby. Pletení není nesnadné,
každý se tomu snadno naučí, a konečně jest milou
zábavou v době zimní, kdy práce odpočívá a chass
chodí jedna za druhou. Někde ani koše nezpomáhují,

něvadš jsou níské, a proto odporučujeme, aby se
oše povytáhly výše, když je sníh zavál tak vysoko,

že by zvěř — a máme na myslí zajíce — mohla s po
vrchu závějí volného kmene dosáhnonti. Takový koš
ku stromu vydrží nejméně 10 roků a nemusíme jej ani
na léto odebírati; stojí nějakých 16—+0 h, což jest
u porovnání a cenou stromu zcela nepatrná obět. (Dle
chrad. Hospodař. listu.)

Vyhláška týkající se výkazů, ješ zaměstna
vatelé za účelem přípravy pro ukládání osobní daně
s příjmů na rok 1902 podati mají. Dle netanovení $
201. zákona ze dne 30. října 1896, Ť. z. č. 330, o
přímých daních osobních, má každý, kdo v královstvích
s semích na říšeké radě zastoupených jest zavázán
vypláceti v $ 187. citovaného zákona vytčené platy
roční obnos 1200 K pro jednu osobu převyšující, ozná
miti bernímu úřadu vyměřovacímu příjemce takových
platů, uveda jméno, bydlistě a zaměstnání jejich, pak
výši a druh platův. Nazákladě tohoto ustanovení a
na sákladě článku 40. prováděcího nařízení ke IV.
hlavě citovaného zákona vyzývají se osoby k vyplá
cení takových slažebních platův a pensí zavázané,
aby příslušná osnámení podaly nejdéle do 20. lito

adu 1901 u vyměřovacích úřadů I. instance (o. k.

berních správ, okresních hejhmenatví), v jejichž okresuse nechází obydlí osobyk oznámení zevázané, resp,
dotčený podnik; při tom se zároveň poukazuje na ná
sledky nesprávných oznámení nebo opominutého po
dání jich ustanovené v $8 260., 241., 843, č. 6. a 244,
smíněného zákona. Pro toto oznámení jest zaveden
úřední vzorec (vzor. E 2). Vzorec ten budiš vyplněn
ve smyslu ustanovení bodu 5. článku 40. prov. naří
sení k IV. hlavě citovaného zákona. Potřebný počet

tohoto vzorce může býti od stran u příslušných c. k.
berních správ, okresních hejtmanství, berních úřadův
anob obecníchúřadů vyzvednut. — Vyhláška o po
dání výkazův od majitelů domů za účelem přípravy
pro okládání osobní daně z příjmů na rok 1903. Na
základě $ 300. zákona ze dne 25. října 1896, ř. s. č.
420, o přímých daních osobních s ne základě článků
39. prováděcího nařízení ko IV. hlavě tohoto zákona
vyzývají se všichni dršitelé obydlených domů, po pří
padě jejich uástapci, aby předložili berním úřadům
vyměťovacím ve lhůtěníže určené a a použitím úřed
ních tiskopisů výkazy všech osob v domě bydlících,
epořádané podle bytů, resp. obchodních místností a
při pronajatých budovách s uvedením nájemného a po
případě podnájemníkův, uvedouce zároveň jméno a
spůsob povolání nebo výdělku, pak i bydliště jednot
livých obyvatelův. Při tom podpronajímatelé nechť
uvedou své podnájemníky s nájemné od nich placené,
přednostové domácnosti pak udejtež všechnyk jejich
domácnosti patřící osoby, které mají nějaké vlautní
příjmy. K tomu se blíže podotýká, že držitelé prona

Jstých budov mají podati „seznamdomovní“GeeB) s případnými „teznamy bytovými“ (vzorec Č),kte
réž poslední od jednotlivých přednostů domácností
potažmo nájemníků mají býti vyplněny, naproti tomu
v příčině budov nepronajatých mají držitelé domů po
dati „seznamy obyvatelů doma“ (vzorec D). Tyto vý
kazy (vzorce B, C, D) buďtež vesměs přesně dle stava
ze dne 15. listopadu 1901 v příslašných rubrikách
náležitě vyplněny a nejdéle do 20. listopadu 1901 u

oko rachoh úřadů I. instance (c. k. berních správ,okresních hejtmanství) od majitelů domů samých po
dány, aniž by bylo vyčkáno, až orgány veřejné neb
obecní pro tyto výkazy přijdou. Kdo by odepřel po
dání zmíněných výkazůnebo rnich vedomě nesprávné
udaje učinil, může býti dle $ 247. citovaného zákona
potrestán peněžitou pokutou až do 400 koran. Po
třebný počet tiskopisů budiž od atran u c. k. berní
správy, okresního bejtmanství, berního úřadu neb
obecního úřadu vyzvednut, V Praze, dne 11. září 1901.
Tersch.

Ku zřízení nových diocásí,

Naši zprávu o zřízení nových diecésí
v Čechách uvádějí K. L. pražské, jichž
prý jsme se při tom „dotkli“. — Nebylo
to z nepřátelského úmyslu učiněno, nýbrž
Jen proto, že jsme to nemohli déle již se
svým svědomím srovnati, abychom mlčeli,
když kněžstvo i obecenstvo nejprvnější
o tom zprávy K. L. si tak vykládalo, ja
koby na celé věci nic nebylo. S pozdějším
tvrzením K. L., že Ordinariát pražský úředně
o té věci nejedná, jsme docela srozaměni.
Jest to Bohudel pravda, ša se vyjednávání
děje bez vědomí biskupů a právě to nutí
k opatrnosti a k vážné nějaké akci oproti
vládě Kórbrově, která tak mnoho jižproti
Čechům tajně provedla. Trvají-li K. L. na
svém, trváme i my, a opakujeme, že
v nunciatuře a v Rímě vědí o té věci
víc, než by se dle K. L. zdálo, a od toho
tvrzení neustupujeme „zase my ani o píď.
Náhled K. L., že není zapotřebí nějakých
jazykových nařízení od Svatého Otce
ohledně služeb Božích, není správný, Jen
nejvyšší autorita ta dožene německého
biskupa k správnému, nebo dostatečnému
v tom ohledu jednání. A kdyby pisatel
té včerejší lokálky K. L. věděl, čeho se
vláda rakouská dopustila naproti králhra
deckému biskupovi, že nařídil české boho
služby v Trutnově, byl by ten nešťastný
odstavec nenapsal. Tak vždy jen po
dobrých informacích psáti!

--„„————————————
"Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dna 1%.října 1901. 1 hl.
pěenica K 18-00—33-40, žita K 11-40—1300, ječmeno
K 920—1000, ovsa K 6 40—6-10, prosa K 9-40—1000,
vikve K9.00—10 50, hrachu K 18*5U—21*00,jáhel K
18-40, krapK 16:00—4000, braroborů K 300—240,
jetelového semínka červeného K 9000—102, jetelo
vého semínka jinkarnát) K 00:00—000), máku K 30-00,
olejky K— "—, Iněného semene K 16-50—19'00,
100 kg. žitných otrab K 12-00, plenič, otrab K 110+,
1 kg. násla K 2:39—2-40, 1 kg. nádia vepřového K
140—176, tvarohu k 0-33—0*36, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 000—000, jedna hl. cibule K
420—6.60, jedna kopa drobné zeleniny K0-80 —4-80,
1 kopa zelí 5-40—950 K,

Křestní liséy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskopská knihtiskáma,



DTá by tel| Ludvík
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury. Pérovky vedle záložny.l
Úplnévýbavy nevěstám.

Ceny mrné.
Záclony. Opony (draperie). Žiněnky. |

NTI „JANKALS MTE
mg-Velký výběr ©

zlatých a stříbrných skvostů, svatobních
darů, kapesních i nástěnných hodin všeho
druhu doporučuje v nejkrásnějším prove

dení a levných cenách se zárukou

PALDUS 8 POUR,
dříve J. Jeřábek

v EHradoi IKrálové, velká podsíň.
Jediný křesťanský modni závod

v dámských látkách.
Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky

hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemské.

Hedvábné a vlněnépokrývky. Šátky na hlavui převěsné.
gap- Úplné garnitury.

Vzory na požádání se zašlou. Obohod založen r. 1863.
Samety. Si Pevnéceny. S- Flyše.

J domy
v Chocni,

která slyne půvabným
okolím (velká stanice
rak.-uh. stát. dr.), vý
budné ma prodej a sice
čís. 275, 276 a 279.
Prvnější dva nalézají se
na náměstí, v přízemku
s 3 krámy. Dům třetí
je v bezprostřední blíz
kosti, bodící se více za
stavební místo. Všechny
domyjsou obydlené stá
lými nájemníky a nesou
slušný výnos. Nabídky
přijímá

E. Doskočil v (hocní.

A, rukodilné lodenové klo
Pravé bouky zaručenéjakouti.

plstěné a vlněné klobeu
Pravé ky nejnovějšíchvzorůpro

pávy, chlapce a děti.
pražské vzory nejnovějších

m dámských forem.
Pravé

banácké papuče s kotvou,
Pravé————nejlepšíto jakost.
Pravé dětskéčapky látkovéa

plyšové.

Pravé ruskégaloše chovápro
O Rějším. výběru na skladě

JeJnřáš,
na podelni proti soše Panny Marie.

SRB* S'aré dámské formy se vkusně
a rychle opravují. “gjij

O00

Ph. Mg. B. V. Morávek
EKukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PEB“ Doporučujese co nejlépe. "jj

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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

wlastnívýro
robní se zárukouOltář

starý, ještě zachovalý se koupí. Nesmí
býti mnoho přes 2 m. dlouhý a 80 cm.

Josef
Štěpán,

závedi
poziacovačský

v Pardubicích

—opravuje—
jakoli novdstavů

oltáře, kazatelny,
všeho druhu sochy
a veškeré do oboru

toho spadající práce
v Dejmodernějším

provedení a v cenách
velmi levných.

Narštárenky
„všechdruhů

nabízí
Biskupská

hluboký. Laskavé nabídky do admini
strace tohotolistu pod známkou „Oltář“. 3OOOOOOC

W Mm Český

OZKÁ VAVÁAO km MV „MW efanský mamiatelskýzávod

ALHugo hola
tovární sklad a půjčovna
pian, pianin a harmonií

nalézá se nyní

na Eliščině nábřeží Č, 278

proti labskému mostu. =zvýšení cen.
-= = 3 = Vzorky na požádání zdarma a franco.

OVYDYVA Čecoccocco000000x

———,
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, řísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi EKrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporvčoje ctěnéma obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského atříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeró zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů se zárukou 1—3roků, sa ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a lerně zhotovují, též

veškeré eprávky hodinek se vyřizují.
IP“ Vše za levné ceny. "PE

Staré skvosty se kupují a vyměňují.



Biskupská knihtiskárna
nabízí školní:

L Sloní alChiSmus
katolického náboženstvi.

Behválennavalnéschůzíbiskupůrakouskýchve Vídní
dne 9.dubna1694.

Cena 1 výtisku vázaného 04 h.

2 ValkýKoleos
katolického náboženství.

Sehválenmavalnéschůsíbis 00 Vidníde db 09
Cena 1 výtiska vázaného 90 b.

WRP*Oba katechiamy mají ministereké
echválení.jjj

Prodej pro prodavače: knihkupce, knihaře děje se sa
podmínek týchž, jako s c. k. školního kniboskladu
(sleva 180, proti botovému zaplacení předem neb do

bírkou.)
Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak

aspoň druhý den.

Zánovní kulečník,
regulační kamna,

velkou koupací vanu ajiné potřeby
prodá levně za příčinou přesídlení

Franta Dražďák,
hostinský „u Sokola“ v Hradaj Králové.

Dr. Antonius Brychta.
ŠÍStran 541—8% —Cena broš K 320, pošibuK3. :

Knihe ce schválením Ordinariátním vydaná
haj Sestarena je po způsobu slovníku abecedně, po

dávajíc knězi bex obtížného hledání poučení bez

počná ve všech pochybnostech kněžského půsoj ení se naskytujících, ze všech oboru vědy theo
W logické. Dodatek podává v antbentickém znění

regulas Juris Canonici, aeřadění bludů Wiklefo- |,
vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
tuci Pia IX „Apostolicae Jedis“ o censurách

| církovních a konečně připojen jest celý Syllabns.

| podrobný index usnadňuje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.

W PLDěln.íle
pro stavbu harmonií obdrží stálou práci. Který
-obou zemských řečí jest mocen, má přednost.

Továrna na hudební streje

V Lorenz, Trutnov.
Oltář

poučná i modlilební kniha
i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
WB“zasílá se "i

v růrných vazbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

Následkem výhodné uzávěrky nabí:;
nejlepší a nejvydatnější bosenský

KARBID
za cenu levnější než kdekoliv jinde

Jindřich- delínek,
mydlářv Hradci Král

Josef Krejčík v Praze,
uměleckýzávodsochařskýa řeslářuký.

Pisárns s dílny na Letné č. 612.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č. 80. Budova sv. Václavské záložny.

Odpornčuje netivě své chvalně mámé:

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boší hroby, kříše,
kasatelny, spovědnice, křlitelny, komsoly, svícny,
lustry, pulliky atd. dle slohu kostelů. Renovace

starých oltářů a kostelních sařísení.
Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

ORP* Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
tení místa v kostele vykonáse bezplatoč. —m

DÁ O

Se

davkůmvyhovující.

7krátprvnímicenami

vyzoamenán.

Cennikyzdarma.

DDM

modernějšímpoža

boslohuiprovedení
rezaručením[prácenejOknachrámovákaždé

chrámovýchoken.

Uměleckýústarpromalbunaskle.

EF

B.Skarda,Brno

Založeno r. 1860.

Velectěnémuduchovenstvu
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, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
znovuslácení a satříbřenístarších věcí vykoná se rychlea
sašlou ce již evěcené se stvrsením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může ge vykázati četnými pocoval
ofml přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be tedy k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější. patenek atd. co nejvíce.

Kv9 BUD7EOCT VĚODK PVÝO00 UDDO Pe LPo 0

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře va Yýprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
s všech kostelních paramentů.

i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka
se na požádání franko zašlou.

Amin"

IMHNAINAUTAKCINNNYT:KENNN0HNNGNENN.

UDP o POPOVěU 0 0 bl E001) 100101808

Paris, expositlon 1900.
Grand Prix avec Medaile ď 0r

(čestný kříž a zlatou medaili)
obdržela firma

JU, G, dos. Tomášek,
továrna na spracování ovoce, pálenkakoňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Továrna vyrábí vše jen teplou cestou a na

a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno,
Též v Berlímě obdržela firma t. r.

diplom zlaté medaille.

Na cukrářství
příjmese učeňu Josefa Pialy

v Hradai Král, vedle hlavní trafiky.

" Veškeré práce z odboru maleb umě
M) lecko-průmyslových provádí ae s přesnou

dokonalostí
v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní soalost
u prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

W“ Práce a objednávky"Nj
přijímá pro mou malířskou dílou, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na Velkém náměstí č, 36, vedle bisk, residence. ©

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valcha wždy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy bladkoua čistou
zůstane a nejbezvadnější 8 nejrychlejší sněhobilé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i času do
dllí jako žádná jiná pračka aniž prací stroj. Při
tom všem jest též levná, v dřevěném rámu za
sazená, stojítť 5 K. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VÍI.,
sochařský závod, sklad pomníků, Boch, mramor.

desk nábytkových, Belerediho třída, 525.

| vo1s| Přomie?| Notepií|

L w

| The Premier |:

„ Uydelold
© Paduunné denn Zernnmnm mněnne ASANAL

.- Coventry (Anglie) o
A

F- NÁZT ND o
Rs ChebaVídeň VL H

(Čechy). Windmůhlgaege 38.

Zástupce pro Hradec Králové a okolí:

: František Vodehnal. w
= Zástupce pro Pardubice a okolí: =
* Vincenc Chomrak. 

MÍ kot: | PTOMÍT| Notovu|

- SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

za nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

XKXKOXXX

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.12mezranin.OKO



v Hradci Králové.

,POS
WG“Pozor: "ii

Všechny ctěné pp. consumenty s odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským se dne 19./8. t. r. veškeré ky
eeliny dřevné, které pod růsným pojmenováním,
jako „Vinaceté atd., ne trh 8 16 rel

uvedeny HA jtonzakázány, jelikož adraví lidskémujako škodli 6 uznány jsou.——6
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradoi Králové
odporačuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bukteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupují se dle dohodnutí.BoB *>Bio Bia2d*

Nabytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

Wa$' Cenníky na požádání franko. “Gč:

Zdsesse slésssscce

2: Prodám :
53 Zlatou bibli
G9%| za výhodnýchpodmimek. 9

S83 Ct. nabídky proto koje admi
K nistrace t.

SOSBSPAEOBARBK

Levně, ihned, správně
všechny reklamace, rekursy, [poptávky

týkajícíse

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k. setník

Janouškovec
(býv. mnoh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanoelářŘi jen

F*raha-II., Eliščinatřída1080.
Na venek obratem pošty.

Oltáře,sochyaj.
v6 vkosném a lovném provedení

přemě dle předpisů církevních v každém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
uměl. závod Hbářaký Mi poohařský pro

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1858.

Fotografie A nákrooy u velikém výběru na přáník naédnutí franko zašleme. P

Nejlepšívdporučení Plánya rospočlyseneúčtují.
Provedeno ke 800 oltářů.

ABPANÉTEARObaru deobobná3P da. pp L) E,

Josef Nčákndla
© a kr. dv. dodavatel

vJablonnémnadOrLč.d.86
d0 ručaje P. T. veledůst. duchovenstvaj všudeč osvědčený a mnoha dopora
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dy. výrobní závod

vŘeoh kostelních paramenii,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adreou vždy doslovně úplná.

vý6
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C. k. státní medailí vyznamenaná

první moravská

výroba věžních | odin
Franí. Moraousa

v Brně, Velké náměstí čis. 6
vyrábí a dodává

. věžové hodiny pro kostely, koly, radnice atd.
a dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Rozpočty zdarma.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Neryšší vysnamenání na školsk
chorvatsk výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyxn.za vystavené várbany na Národop. českoslovanské výst.
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných,

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
dana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsoustavco
uejdůkladnějí a v cenách nejmírněj

ších; —opravy a přestavbyvarhan provede za nejmírnějšíci

podmínek, čechvšech soustav pro

harmonla kostely,koly a
— sath| talony v nejlepším provedenía pé

tiletou zárukou 8 za ceny mírné.

taképraváamerická harmonla (Gottago
Organs) jsou na skladě.

V zárodě bylo vyhotoveno jíš okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány,

Cenniky varhan a harmonii na požádání
gdarma a franko.

omnimálnía minorální

nejlevnější fosforačné hnojive pro
všechny půdy.

Zajišťuji rychlý účinek a nejvyšší
výhosnost.

NÝ-Nenahraditelné “U8

k podzimní setbě
Jež nelze žádnon jinou kyselinou foa

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
mi soll draselnaté, kalnit,

pro stébliny a okoně“ ny (kuloratiny).
Pošternskou sádru suporfostátovou
ku vrchnímuhnojeníjetelišía. Hotnott]

chlévakémrvy, plcmí vápno

dodávají s přesnouzárukou obsahu
v Břeclavi

A, DOHRÁN2„A s v Líska
hnojiva Rextokéch.

Ústřednípísárna: PRA HA, Jindřišskául. 27.

ATTTTTTTTOTTTTTTT

V.VACEK
závod čkolkářský

vwPamětníku u Chlumoe
nebizí pro zimat a jarní vysazování stromy
ovocné ké s kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob., konifery, divoké strom

pro stromořadí, pláňata atd. — Statisíce sazenic v zásobě.
Levné ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma.

- dan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 at, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků ne Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího až k boha
tému figurálnímu provedení a
síce i se šelešnými rámy, sí

lčmi 4 vsum.ním.

Vetkeré rozpočty, akissy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznost!

ku definitivní objednárce.
SRB"Nesčetnáveřejnái písemnápochvalnáoznání.ij

Založeno roku 1836.

NKRRNNKNARNRNNUNNNNA
Dekorační malíř a poslacovač

JAN BARTA,
v BRychnové z. Kn.

Staré náměstí čís. 72.
doporučuje se P. T. duchovenstvaa pa

P o máta úřadům P
pro malby ohrámů a po

zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

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

za jichž správné provedení se račí.
Osmy00 nejmírnějí.

Plán na malby kostelů vypracují na

požádání ve všech slozích « přiloženými rozpočty.

H
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Beseda.
Z úsvitu života.

Nepeal J. Váňa.
HI

Starý pan učitel.
„Motla a kárání dává moudrost“,

Přísl. 29, 15.

Odpusť mi, ty hlavo šedivá, která už dávno
dřímáš sen spravedlivých, odpusť mi, že o tobě
dnes veřejně zmínku činím, Vidím tě do dnes
zrakem duše své tak jasně jako za dne bílého a
tvé posuňky, tvé pokyny a rysy vryly se písmem
nesmazatelným v chsbou jinak blánu paměti mé,

Byl naším druhým učitelem v mládí. Vzdě
lával, kopal, kypřil zatvrdlou a zanedbanou půdu
selských našich duší v potu tváře a za mizerný
groš sobotálesu dřel se stem dětí v dusné
třídé od rána do noci, týden od týdne. A ne
reptal, nestěžoval sia nenaříkal ani slovem na
trpký los svého života.

Pracoval na národa roli dědičné bez nároků
na uznání a slávu, vždy tichý, skromný a
stále bouřemi života zmítaný jako osamocený
dub na pláni, A jen svědomité konaná a vyko
naná práce byla mu odměnou.

Budiž čest památce jeho! — Nezdobí pom
ník jeho rov, neblásá světu ani proslý nápis, že
tam odpočívá pěstitel útlých duší dětských, za
pomenut dřímá na smutném vesnickém hřbitově,
jako by ho nikdy nebylo bývalo; osud odkopnu
tých zastihnul jej a jen v několika srdcích vděč.
ných žáků stkví se památka jeho.

Byli jsme ve třídě drubé a pamatuji se na
to jako dnes. Starý pan učitel sedl si na roh la
vice a začal nám vyprávěti o krásách české země.
Jindy nás ani metla nezkrotila, ale to jsme hned
utichli jako pěny. Bývalot takovéto vypravování
starého pána učitele jako oasou v suchoparné
poušti tehdejšího vyučování bez pomůcek, bez
názorů, beze změn. Pořád jen samé počty, samá
násobilka malá a velká, samé mechanické psaní a
opisování a nikde nic, na čem by byl těkavý a
živý dětský duch aspoň minutku mohl se zálibou
utkvěti. Jediným názorným předmětem při vyu
čování zlomků v počtech byla metla pana učitele,
kterou před radostnými našimi zraky na kolik
kusů zlomil. Tak byl znázorněn »zlomek=

Starý pan učitel sednul tedy na lavici a
začal: »Na severu vroubí naši českou vlasť hory
tek vysoké, že hřbety jejich sahají až do nebe.
Pustota a prázdnota na nich všude, kam oko
dohlélne. Ani pták tam nezacvrliká a jen tu a
tam houká si nesmělé osamělý pastýř uprostřed
svých ovec a krav. A po obydlí lidském ani stopy,
jen =boudy« ukrývají pastýře a pocestné ve svém
lůně před bonří a mrazem. A v těch výšinách
an: rostlinám ani lesu se nedaří, jen nízká kleč
plazí se tu a tam a nade vším tím kraluje silný,
mocný horský duch, zvaný Krakonoš, jehož vlas
prý jako houští v lese a jehož vous prý podivně
zbarvený jako mech... „<

A starý pan učitel vyprávěl, jak cestoval za
svého mládí na Sněžku, jak přenocoval „v boudě«,
líčil východ slunce a my ani nedutali, Najednou
pan učitel vzal housle, přejel je smyčcem a za
notoval:

eZasvit mi ty, slunko zlaté,
na poslední z vlasti krok... „s

Čelá třída vpadla s ním v trucblivý ten
nápěv. A mně bylo najednou tak smutno, tak
trucblivo, že mi to sevřelo až srdce a já skrytě
zaplakal . . . A cítil jsem, že bych tu drahou,
českou zemi nemohl opustiti nadobro ani za nic
oa světě...

Když později jsem se toulal po divukrásných
břbetech Krkonošských, vzpomněl jsem na tuto
příhodu z dětských let 4 bylo mi tam v těch
výšinách | najednou také tak smutno, že bych
byl málem zaplakal.

Nazlobili jsme se té slaré, šedivé hlavy dost
a dost. Bývalo často ve třídě jako v úle, ba ještě
bůře. A tu vždy starý pán začal choditi zrychle
nými kroky stěnu od stěny, rukama živě po
suňky dělal a v ssmomluvě něco si povídal,

>Tichol« zvolal najednou, co síly měl a
bouchnul metlou do lavice, Ta se však rozlítla
na několik kusů, čemuž se nezbedové v zadních
lavicích nahlas počali smáti.

(To bylo znamením pro mne. Vystrčil jsem
ruku a hlásil jsem: +Prosím, pane učiteli, já
půjdu pro jinou le

Starý pán zaškaredil, přešel dvakrát beze
slova třídu, ale pak dodal: »Tak jdil«

Šel jsem vybírat metlu na hlavatiště za
školu a zůstal jsem tam půl hodiny, Konečně
vybral jsem z březoví, ležícího na hlavatici (za
seté zelí), krásnou metlu, ořezal, na konci spletl
v štiplavé pramínky, ale v prostředku jsem. ji
tajně naříznul. Když pak jsem ji slavnostně vná
šel do třídy, nastalo utišení takové, že by bylo
bývalo slyšeti špendlík upadnouti. Ale ve chvilce

bylo zase jako v úle. Starý páo chytil metlu,
bouchnul na lavici a metla se rozlétla zase na
kolikkusů ...

I jsem za chvíli pro novou a zůstal tam
zase půl hodiny,

Pan učitel chodíval vždycky ku konci jara
v přiškolených obcích po zápisu. Znali ho všude
a nebylo panímámy, aby byla nějakým vajíčkem
na pána učitele nepamatovala.

Když jsem chodil druhý rok do jeho třídy,
vzal mne s sebou, To jsem obdivoval ty cizí
kopce a ty tmavé lesy v dálil A což ta bujná
údolí, daleko krásnější než u násl Samým údivem
jsem se nedíval ani na cestu.

„Dej pozor, ať mi neupadneše[ stále mne
uapomínal pan učitel.

Chvíli jsem dal pozor, ale pak jsem zase
zevloval po okolí.

Pochodili jsme celou vesnici a pan učitel
dostal vajec, že se mř ani do košíku nemohly vejíti.
Až se víko zdvíhalo nad tvu štědrostí dobrých
panímam.

=To ti povídám, at dáš pozorl« přika
zoval mi znova, když už jsme se ubírali domů,

=Dám !« sliboval jsem svatosvatě a nesl jsem
jako svátost, ale ne dlouho,

Šli jsme po hrázi velikého, krásného rybníka,
vroubeného se všech stran rákosím, olšemi a vr
binami. Bílé pásy prostíraly se jk jemné pavu
činy po bladině a roj komárů tančil nad šelestí
cím rákosír. Paprsky zapadajícího slunce hrály
všemi barvami v jemně rozčeřené hladině a bílé
beránky ma obloze letěly tam v hloubi tak nad
herně, tak velebně, až ge hlava točila...

V tom uprostřed vymrskla se ryba. Jako
střela zalesk a se v záplavě sluneční a jako omá
mená zapadla zpět do vln. A jemně rozčeřená
hladina rozvlnila se najednou v mohutné kruhy,
a ty valily se dál a dále, až tam k šelestícímu
rákosí . .. Ach, jaká to krása, jaká to pohádka|
Oči jsem na tom všem mohl nechati. ..

V tom „brňkl“ přes kámen a už jsem ležel
i skošíkem na cestě. Směs bílku a žloutku vy
stříkla štěrbinami košíka.

Pan učitel obrátil se sice střelou, ale už
bylo pozdě, Hněvem opadlu mu tvář, ruka s holí
se nadzdvihla — ale neubodil. Přeměřil mne jen
hněvivě očima a dodal: «Tak vidíš, ly nemotoro,
nepovídal jsem ti, abys dal pozor?!l« ...,

Oj té doby jsem se starým panem učitelem
vícekráte po zápise nešel.

ABIKÉ

Hospodářský rozvoj Sev, Ameriky,

Severo-americké Spojené státy, ve kterých
žije také sta tisíce Čechů, jsou nyní sto
let starým státem. Na žádné zemi se neosvěd
čilo přísloví, že 19. století bylo stoletím páry
a železa, jako na Severní Americe. Spojené
státy severo americké mají rozlohy 9,693.143
čtverečních kilometrů, jsou llkrát větší než
Rakousko a měly za posledního sčítání 83,942.526
obyvatelstva. Roku 1800.čítaly nynější severo
americká státy 5,300.000 lidí. Roku 1860. byl

Počet obyvatelstva americké Unie již 31,400000lav. V téže době vzrostlo obyvatelstvo celé
Evropy ze 168,400.000 na 370 milionů lidí.
Obyvatelstvo severo-amerických států vzrostlo
hlavně přistěhovalstvím ua útraty Evropy.
Od r. 1816 do roku 1888 vystěhovalo se
z Evropy do zámořských krajů 27,300000
osob, z nichž se vystěhovalo do severní Ame
riky 14 milionů, to jest 62 procent všech vy
stěhovalců.

Od r. 1888 do r. 1900 opustilo Evropu
dalších 7,200.000 vystěhovalců, z nichž opět
přes polovina, to jest 4 milliony, odebrala se
do severní Unie, tak že v 19. století do severo
amerických států 46 přistěhovalo z Evropy 18
milionů lidí. Nebude to dlouho trvati, a oby
vatelstvo severní Unie dohoní početobyvatel
etva Raska, poněvadž obyvatelstvo Ameriky
8e mmnoží následkem přistěhovalství ročně o
20 až 25 procent, kdežto obyvatelstvo ruské
říše se množí o 14 procent. Můžeme si proto
učiniti pojem, ktarak toto obyvatelstvo přímo
ze země vydupané se musí starati také o to,
aby se uživilo. A do Ameriky přece každý
jde za tím účelem, aby zbohatanl. Nedivme
se proto, že zde všecko obrovským způsobem
roste. Roste zde průmysl, obchod, dráhy, ze
mědělství, krátce všechny obory lidské práce
zde v Americe poslední dobou neobyčejně zmo
batněly. Nejlépe vidíme hospodářský rozmach
severní Unie na číslicích, ndávajících nám
roziměr zahraničního obchodu tev. Ameriky.

košík

Dle toho bylo vyvezeno a dovezeno
zboží v milionech dolarů:

Vývoz Dovoz
r. 1800 0" 91
„ 1840 123 98
„ 1880 880 668

1900 1394 849„
Čísla ta mluví 6ama za sebe.
Amerika prodá dnes ročně do Evropy

za 950 milionů dolarů zemědělských a hospo
dářských výrobků; to činí asi 4560 milionů
korun našich peněz. Nejvíce padá do očí
obrovský vzrůst průmyslu v Americe. Zde
jsou průmyslové závody takových rozměrů,
jak jich v Evropě ani neznáme, na příklad ob
rovské železárny v Pittsburkou. Roku 1800
bylo na celém světě vyrobeno půl 5. milionu
metráků železa. Tehdáž neměla sav. Amerika
svého železa vůbec. Roku 1894 bylo na celém
světě vyrobeno 370 milionů metráků surového
železa, z čehož připadá na Sev. Ameriku 130,
to jest 36 procent celé světové výroby železa.
Tak se časy mění. Měďi se r. 1898 vytěžilo na
celém světě půl 6. milionu g, z čehož jen na

Ameriku připadá půl 3. millonu metráků.Měď nabývá čím dál tím větší důležitosti, po
váříme-li, že všechen rozvoj elektrotechniky
závisí na výrobě a těžbě měďi.

R. 1843 byl ponejprv v Pennsylvanii
odkryt pramen petroleje, totiž jistý farmář
poznal hořlavou užitečnost ze země prýštícího
oleje, nafty. Dnes vytěží Amerika ročně 60
millionů bazelů nafty a žid Rotšild v Baku
65 milionů bazelů. (1 bazel — 140 litrů). Roku
1850 bylo v S4v. Americe vytěženo 80 milionů
metráků kamenného uhlí, dnes se tam vytěží
ročně 2260 milionů metráků uhlí. Nyní pomýšlejí
majitelé uhelných dolů v Americe na to, aby
zahájili pravidelnou dopravu amerického uhlí
do Evropy.

Další rozvoj hospodářských sil Sev. Ame
riky možno stopovati v pěstění bavlny. Plan
táže bavlníkové, která zabily naše lnářství a
tím vydaly hlavně obyvatelstvo naších hor
v šanc bídě a hladu, zaujímají rozlohy 10 mi
lionů hektarů. Roku 1793 bylo na celém světě
sklízeno 2 miliony metráků bavlny, roku 1899
však už 129 milionů, z čehož připadlo 110 mili
onů metráků na S Ameriku, Podle toho rozmno
žily se v 9. Americe továrny textilní. Roku 1883
čítaly severní americké státy 12,660.000 vřeten,
roku 1899 již 18 milionů. Jaké pokroky se
jeví v oobora průmysla a obchodu v Sev.
Americe, zrovna takové se jeví i v obora ze
mědělství.

Podle sčítání dle povolání z roku 1890
bylo v Sev. Americe sečteno samostatných
osob, živících se provozováním zemědělství,
rybářství a dolováním, 9,013.201. Rolnických
farem bylo tehdáž napočteno néco přes 5 mi
lionů. Dále bylo ohlášeno samostatných živnost
niků a továrníků 944.323, osobních slubů a
úředníků soukromých 4,360.506 osob, obchod
níků a zaměstnaných na dráhách a parolodích
3,325.962, v průmyslu zaměstnaných dělníků a
úředníků 509.669 osob. Za posledních 10 let
přibylo v Severní Americe 1,135000 nových
rolnických farem. Sklizeň amerických farmářů
za r. 1901. odhaduje ministerstvo orby va
Wacbingtonau na 1861 milionů dollarů ceny,
to jest sklizané množství pšenice, zemáků a
sena. V našich penězích to činí 8932 milionů
korun.

Letos mohou američtí farmáři poslati
do Evropy 60 milionů hektolitrů americké
pšenice. Letošního roku měli severo-američtí
farmářiosetopšenicí42,495.385akrůasklidili
522,229.505 bušlů, to jest okrouhle 173 mili
onů hektolitrů,

Ze sousední Kauady se pak ohlašuje, že
letošní sklizeň pšenice tum obnáší 35 mi
lionů metráků, z čehož se bude moci odpro
dati asi polovina, to jest asi 20 milionů
hektolitrů. Při tom jest Kanada teprve v po
čátcích rolnického rozvoje, majíc pod pluhem
sotva 5 milionů akrů, kdežto jediná Maniloha
má orby schopné půdy v rozměru 40 milionů
akrů.

Americký farmář může jeden metrák
pšenice u své farmy prodati za 6 K našich
peněz, v kteréžto ceně má zaplacenou svoji
práci a amortisaci hospodářských strojů A
budov. Jestliže obdrží americký farmář za
metrák pšenice na místě u farmy více než
6 K, činí to, co jest přes 6 K, jeho zisk.
Jest známo, že v Severní Americe mají v rakou
všechen obilní obchod společnosti elevatorské,
jichž hlavou jest známý chikagský milionář,
žid Astar.

Zda-li tedy američtí farmaři obdrží na
místě u farmy za metrák pšenice více než
6 K našich peněz, nevíme. Metrák umerické

šenice dojde do přístavu hamburkského za 10
Knašich peněz. Nyní by přišlo ještě clo a do
prava k nám. Z toho mohou čtenáři naši samí



souditi, že ge není pranic čemu diviti rolní
ům v Německu, že žádají od vlády náležitou

ochranu proti návalu cizího obilí do země,
aby pod tímto návalem sami nebyli zničení.
Pravda, lidstvo se množí a tím také musí ruku
v ruce kráčeti zvětšená tvorba zemědělská.
Vždyť má nebeský Otec na zemi na starosti
přes 1550 milionů lidí a žádný z nich nemá
trpěti a zahynouti bídou.

ke
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Roč. VII., čís. 1. Boční předplatné 1 K. Nákladem
Cyrillo-Metbodějské knihtiskárny V. Kotrby v Praze.

Poklad věřících. Lidový list k uctění Nojavě
tější Svátosti oltářní. Řídí V. Roudnický, Roč. JIL., č.
7,—8. po 6. kr. Tiskem knihtiskárny Cyrillo-Methoděj
ské v Praze,

Rozhledy po lidamilství. Čís. 8.—9. roč. IX
Redaktor JUC. Fr. Cyr. Vlk. Nákladem spolku „Dra
žina bl. Anežky České v Praze.

Náš Domov, obrázkový čtrnáctidenník zábavně
poučný pro lid. Roč. X, seš. 18. se zajímavým obsa
hem. Předplatné 2 K 40 hb.poloročně zasílá se admi
nistraci v Olomouci, Laadonova ul., čís. 13,

Z, nakladatelství J. Otty v Praze: Lumír, čís.
45. 846., jímž se nkončoje roč. XXIX. a č. 1. roč. XXX.
Usloroční předp. 10 K. Karoliny Světlé sebraných spi
sů Frantina. — Upomínky, soš. 94., 90, V6.,97., vy.
a 99. po 30. h. Nové sonety samotáře a Mythy,
básnických spisů Jar.Vrchlického aeš, 220., 221., 242.
a 223. po32 h. Dobrodružství Frantíka Finna od
Marka Twaina, přeložil K. Kolman. Anglické knihov
ny aeš. 59., 60. a 67. po 24h. Ottova lac. knihovna
národní. Nová země od Jos. Vazova. Seě. 38. a 39.
po 20 h.

Týdenník „Hospodář Českoslovanský“ přináší
kročilým hospodářům českým četbu výbornou. Roč.

I. čís. 39. Nákladem A. Reinwarta v Praze, ve
Vodičkově al. Čtvrtletní předpl. 1 zl. 25 kr.

„Rakouské nauka občanská“ Upravil Voj
těch L. Marzy, učitel na měšť. škole. Csna váz 2 K
40 hb.Nakladatel A. Píša v Brně. Marzyho „Nanka
podávající povšechného poučení o všech záležitostech
a otázkách veřejného života, jest vítanoa pomůckon
všem, kdo sledují veřejné záležitosti, ať si náleží kte
rémukoli stava.

Z nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze: Spi
nů Klecandy seš. 36. 26. a 27. po 20 b. obsahojící dokon
čení rom. „Bludlěky“ a počátek nov. dílaj „Vojáci
v míru.“ Dovatenácté stoleti“ slovem i obrazem,
seš. 20, a 21. po 60 h.

Kalendář Slezský pro r. 1902 vyšel právě péčí
„Matice osvěty lidové“ v Těšíně.

Právní rádee pro duchovní eprávu v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Systematický soubor církev
ních a státních zákonů, nařízení, rozhodnutí, norem
a příslušných formulářů s praktickým návodem pro
duchovní správu. Sepsal Jan Pauly, kandidát dokto
ráta bohosloví, redaktor „Věstníku katol. duchoven
stra“ a kaplan na Smíchově. V Praze 1902. Cyrillo
Metbodějeká knihtiskárna V. Kotrba. — Nákladem
„Věstníku katol. duchovenstra, orgánu kléra česko
elovanského.“ Kniha ta bude zajisté vítaná našemu
kléra českoslovanskému a to jak mladšímu svojí
praktičností tak staršímu svojí důkladnosti. Církevní
sloh od dr. Borového byl knihou dobrou s praktickou,
avšak zdá se, že dílo toto jest prací výše jmenovanou
překonáno — alespoň tak souditi můžeme z prvního
nešitu, kde právní záležitosti křestní jsou velmi dů
kladně a prakticky probírány, i zté okolnosti, že dílo
to bude ubsuhovatí vedle práva církevního přečetné
výtaby ze zákona občanského, trestního, školního,
poplatkového, volebního, vojenského, tiskového, po
štovního a železničního, zkrátka bude to cenná pří
ručka všeho církevního a státního práva, která bude
nejen kléru, nýbrž i patronátním úřadům, advokátům,
a politickým úředníkům ve příčině patronátních, ma
tričních a fandačních věcí cenné služby prokazovati.
Zvláštní ceny knize dodává ta okolnost, že zpracována
byla na základě četných přání, sdělení z kléru, čímž
nabude zajisté zvláštní praktičnosti, též ta okolnost,
fe kniba jest zpracována pro potřebu kléru v Če
chách, na Moravě a ve Slezsku, což u Sloha Borového
nebylo, jest zaačně ku prospěchu knihy. Úprava je
velmi pěkná, cena poměrně k právním spisům, které
bývají velmi drahé, mírná. Autorem spisu jest Th. C.
J. Panly, který působí od svého vysvěcení na velikých
farách, kde možno nabýti za rok větší prakse než
Jinde za celý život, což nerůetalo na spis bez vlivu.

Reflexe z katechismu, pros díloHolárkovo,vydáno bude nakladatelem p. B.Kočím v Praze zmen
dené za korana. Tím každý může si opatřiti dílo,
které nejen je vysoce umělecké, nýbrá které vyniká

též silou myšlenkovou, podávajíc pozorovateli hojnou
lá'kn k přemýšlení.

Rostlina v dekorativním umění Pod tím'o
titulem zahajuje nakladatelství B. Kočíbo v Prave vy
dání nákladného díla, řadu skvělých aměleckých předloh
od prof. Al Boudy hlavně pro školy střední, pak ře
meslnické, pokračovací a měšťanské. V prvním sešitu
provedeno je pět květinových studií dle přírody 8 11
barevnými reprodukcemi. Pro naše školství znaměná
dílo páně Boudovo významné obohacení.
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K dušičkám
náhrobkvwy
z pískovce, různých mramorů, žuly a Sienitu sa
ceny velice mírné, některé i pod cenou výrobní.

P. T. pánům trublářům, řezníkům, uzenářům
doporučojí svůj závod k dodání

mramorových desek
na nábytek, stoly a pulty, zařízení pro kavárny,
cukráře, koupelny, desky pro koželuhy atd.

Cenniky na požádání zašle kamenická dílna na
zboží mramorové a pomníky

Zdenko Ježka v Hradci Králové.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízi

v

Pranišek Jirouý
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.
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l we První "U
katolický a zasilatelský závod i

Josef Poláček 4 spol.
továrna na sukna

« Efurmjpolol.
Doporučuje veliký výběr černých a modních látek pro

P. T. Ycledůst, duchovenstvo.

SRB“Ku přání poskytují se výhody platební. "jj

Vzorky na požádání zdarma afranco.
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katolický
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Obsahuje vedle kalendářní části a příslušných udání, času 86 týkajíclob, pečlivě

——" a rok1902.
sestaveného úplného seznamu jmen křestních, následující zábavné a poučné články:
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Z 1.) Úvodníbáseň: Ma prahu nového roku od
VL. Hornova.

10.)Máhoda nebo trest Boží? Z obrázků„Ze
emíšené osady“ díl II Napsal Fr. Mimra.

u.) © alkoholismu. Píše Joz. Kousal.
B 2) Reakce či návrat do Imy v Klecán

kách od * „ *. (S 5 obrázky.)
3.) Vedle cesty od VI. Hornova. (S 3 obrásky.)
4.) Báseň:Před obrazem sv. Antonina od

VL.Horuova (k titulnímu obrázku světce).

5.) Chléb sw. Antonína. Napsal Ed. Kasal. (S 1 obréckem)6.)Na strážnícké samotě. Obrázekz bojů 15) Ze zvyků našeho lidu na C.rudimoku.
o českou zem i český lid. Napsal Frant Jiří bh — Koupě Aprodej: Ceny, cestování)
Koštál. (S 3 obrázky.) okračování látky I.ročníku „Štítu“. Sbírá a

7.)Nebudeš pokoušeli Pána Boha avého. píše Vinc.Panlns, ředitel škol v Chrasti.
Vyňato z obrázků „Ze smíšené osady“ díl II 16.) Všelices ze světa.
Napsal Fr. Mimra.(S 1 obrázkem) 17) Z domácnosti a hospodářství.

8.)Zakládejte mlékárny. Od Frant.Štábia.| 18) Kronika.
9) Když al náš dědeček bablčku bral —| 19)Množství anekdot.

bral — a vzal. Napsal Frant. Jiří Košťál.| 20) Měsiění trhy. — Trhy dle míst vČechách,
(8 1 obrázkem.) na Moravě a ve Slezsku,

Kalendář „Štít“ poskytuje četbu zušlechtující všem křesťanským rodinám vzdě
laným i prostým. Poučí a pobaví každého.

F" Překrásný titulníobruz sv. AntoninaPadunnského. u:
Cena I výtisku ve skvostné lthografické obálce I Koruna (50 kr.)

Pro pp. prodavače, knihaře, knihkupce 1 tucet za 8 K (poštou o 12 h více za
nákladní list). Při botovém zaplaceví 1 výtisk na tucet nádavkem. — Pro pp. knihkupce,
knihařepřikládámeanmomční plakát.

Objednávky přijímá a obratem pošty (resp. dráby) vyřídí
Politické družstvo tiskové

v Hradci Králové (Adalbertinum).

E E OOA

125 Chrudim. Skrásnými obrázky předních budov.
13) © olromu a u ovocném. Napsal V

F. Šálek, pomolog
14) U zelené žáby. HumoreskaNapsal J. Váňa.8X
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m9 Mysli, posnáme s náslodajícího. 8. a 14. října
rozuměli temější Sokolové besle „Tužme we“ tak, že
konali přeboraletví v běhu — obázěním voličů a
proto že byl ten den v sousedním městečku trh a
„bratřím“ záleželo ns tom, aby i šovol a jiní voli
čové — jarmareční se volby účastnili, proto hned
po volbě z vděčnosti jim konali služby špeditéraké
== rosili je sadermo na jarmark! Tužme se! Jiná
sokolská ctnost je —hrdost, Tuto ctnost tito zmínění
Sokolové maji protl poctivým lidem, proti českým
epoluobčanům,tedy — láva! U Sokolstra myslí se však
ctnosti jen hrdost —= národní! Po B října z této
ctnosti aleriii „bratří“ v K. 1009, — několik ee
jich vydalo poprosit Němoe o těch 118 hlasů Techa
kertových.... ŠII žebrat k Němcům (Čechové proti

ovl a po zásluze byli — odkopouti. Rozaměli
jste tome, když při volbě 14. Mjos odevzdali Němci
Techakertovi ne 118, ale — 170hlasů ?! | Členové
Sokola to byli, jenš 8ll prosit ? A budou nadálo člevy
toho národního spolka? Nostyděli seP| — Patrně se
domnívali, nač se stydět, vždyť se rdí dost a dost
paše sokolská košile. ... Bratří, na zderlil —

E České Skalice. Ochotnickédiv. jed
notě zdejší podařilo se získati ku koncertu dne
9. listopadu 1. r. České damské trio z Prahy,
skládající se ze slečen R. Žákové pianistky, M.
Nesslerové bouslistky a M. Ptáčkové | violoncel
listky. České damské trio jest sdružení umělecké,
jež získalo si výkony svými chvalné pověsti. 

Zpěvácký spolek „Hlahol“ v Ne
chamleieh pořédě za laskavého účiokování pana
JUC. Jana Vaníčka na oslava GOlelýchnarozenin bu
debního skladatele dra. Ant. Drořáka v neděli dne
27. Hjna t. r. v Nechanicích v sále na „Hůrce“
Drořákův večer. Začátek o půl 8. hod. večer,TBG

Různé zprávy.
Poklady naších peměšních ústavů.

V 27 českých epořitelnéch a záložnách za mě
síc září t. r. vloženo 10,890.630'21. K, vy
bráno vkledů 10,327.429'32 K, zbývá vkladů
484,298.007-46 K; půjčeksplac.4,819.236.76
K, vyplaceno 5,289.730'52 K a zbývá platit
75,606.653'g0 K. Z téchto peněžních ústavů nej
větší je Českáspořitelnu v Praze, jíž zbývá v pok
ladně 214,385.64773 K, pak Městská spořitelna
pražská s 110,235.58733 K, První záložna ve
Vys. Mýtě s 15,182.662*03 K a záložna vinohrad
ská se zbytkem 17,480,899 K. Jak by toto ná
rodní jmění, které uložila skoro vesměs ruka
česká, prospělo našim obchodníkům a průmyslní
kům, kdyby byli podnikavějšími a peněžní ústavy
naše naproti nim ochotnějšími!

Wolf požaduje uzmolost češtiny
pro usavírané území. V časop. Ostdentache Rundechauylo nedávno uveřejněno: „Po německém adrokátovi
následkem úmrtí oprázdnilo se výnosné místo, které
jest spojeno se zastupováním spořitelny. Žádá se však,
aby uchazeč byl mocen jazyka Českého, Ostatní lze
se doptati u poslance ©Wolfa“. Věak i jiné listy
všendmecké při vypsání úřednických míst v různých
peněžních ústavech, úřadech samosprávných atd.,
Jakož i kancelář pro sprostředkování práce v uzavře
ném území, zřísená achěnerorovským „Spolkem Němců
vČechách“, často připomíná žadatelům, že znalost
češtiny je nezbytnou. Na jedné straně tedy Wolf a
s spol. požadají znalost češtiny, na drahé pak, kde
s nás nedá ee tolik těšiti, ale kde možno panství
světu ukázati, tam jazyk náš z jednání úfedního
vylačují,

. Záplava vrabců v Tamisu v serorní
Africe způsobila letos mnohem větších škod než spousty
šravých kobylek, které bývaly v krajích těch nejzboub
nější pohromou. Celá ohromná mračna vrabců táhnou
územím tunisským ves ode vai, zejména podél že

Jymmičních a 4 a E Pole. ovocnésady i vistrašně, žese celé kraje promčnil
poušť. (Svět Zvířat), "P 3 y holou

Utulny pro staré šemy a dív
které se noprovdaly, budou stavěny 1výtšškuhod
atarých mládenců, zavedené v americkém státě Pen
aylvanii; daň činí 400 marek pro každého čtyřiceti
detstaršíhomuže,jená so neoženil.[výbavychudých
nověat budou z oněch peněz podporovány.

Přeložení celé obce za účelem do
fování. Těžařekáhorní společnost dolů Austria za
hájila jednání a obcí Srbicí u Teplice v hnědoubelné

vi v severních Čechách o postoupení všech po
žemků kolem obce i místa, na kterém stojí Srbice.
Obec ta r;zkládá ae právě na samých Jožiskách uhlí
a proto odhodlala se jmenovaná společnost k tomu,
aby získala pozemky i sa staveními, na jichž místě
hodlá otevříti veliké uhelné doly. Následkem toho
bade nutno celou obec na jiné místo přelošiti. Vět
šine srbických majitelů usedlostí rozhodla se jiš pro
místo poblíž teplické císařeké ailniop, menšina, obý
vející v tak zvané Nové Srbíči, choe se naldliti protiKvínovu.

Běh mcbývá vysmíván. Vestředa18.
sáří t. r. pracoval František Beran, zedník r Jeni
dovic u Turnova, v přádelně pana Blaschko-ho
w Hodkovicich. Ta nevyevětlitelným spůsobem byl
hnacím kolem zachycen, po zemi a ve vzdachu smý

n a du smrti utlnčen. Noby ma byly dvakráte
ferašeny a nrašeny, celé tělo hrozně zmrzačeno. Než
lo mohlo,býti zastaveno, byl jiš nešťastník mrtev.

Kdyď jej viděli domácí lidé, pravili: Pán Bůh bo
potrestal, de se rouhal. — Dne 14, sáří t. r. na den

Výšení sv. kříše přišel Beran nepilý domů. I začal
(hasd nadávatí slémau csndu a uzlov u dveří obraz
Krista Pána, počal se ronhatí, mnozí že mají peněz
dosti a on ša nemé, že Bůh jest nespravedlivým. Ve
zlosti pak rostrhal a zničil obraz.

OABNO
Literatura.

Dědictví Maličkých podochranou sv. Karle
Borromejského v Hradci Královév krátkém čase
dvakráte osiřelo. Nenplynalo aoi půl roku od smrti
zakladatele a prvního redaktora vadp. prelata J. A.

Šrátka a jiš na sv. polí Pouchovském odpoživá i drahýredaktor téhož Dědictví vadp. dr. Ferd. Beneš, prof.
bohosl. Za krátkou dobu působení svéhostaral se pečli
vě,aby D. M. udrželo se na avé výši a rozdávalo dítkám
cenBé povídky vzdělávací. Důkazemtoho jest zvláště po
díl č.46., vydaný na rok 1901. Obsaboje zdařilou povídku
věblasné spisovatelky Vlasty Pittnerové „Za chlebíč
hkem“. Hory Žďárské, episovatelce drahé, Cbradim,
Králové Hradec a mnobá místa českého severovýchodu
jsou dejištěm poutavé povídky, ješ hluboce pončným
obsahem výborně se hodí do každé knibovny dákovaké.
Plipojen jest výstražný obrázek „Vašíčkova pokata“.
Vypravnje H. F. Kolisko, učitel. Zkušený vychovatel

mládeže kárá poutavě rozpostilost a svévoli dítek,
Právem můžeme tvrditi, že letošní podíl jest jedním
= nejcennějších v ohledu literárním i vzdělávacím. —
Novým redaktorem D. M. jmenován professor ústava
včitelského Jan Veverka. Snahou správy D. M. bude
i na dále, aby dávala dítkám kniby krásné a vzdě
lávací, Prosí snašně důst. duchovenstvo, vážené uči
telstvo, rodiče a přátele dítek, aby hojnými přihláš
kami za členy starali se, aby dobrá česká kniha podle
sáslahy se rozšiřovala. V posledních letech bylo no
vých přihlášek tak málo, že v účtech Dědictví jeví so
značný schodek. Dědictví nemělo by echázeti v žádné
české rodině. Za nepatrný vklad 4 K s doplatkem 20
h obdrží dítě ihned členský diplom a kníčku, a knížky
bude dostávati až do 16. roku za pouhou náhradu
porta. Starším dítkám podíly, pokud jsou na skladě,

se nahražují. Přihlašujme všichni co nejsíce novýchčlenů a podporajme ústav, který téměř půlstoletí pu
čaje o vzdělání a milou zábavu dítek i jejich rodičů!

Přítel Domoviny. Roč. XVII, sv. 9, 10., 11.
a 12. obsah. „Malé příčiny“ od m. Colembiové, z ital
štiny přelož. Leop. Pětzelbaurova; © „Zachlebem“
nepsal H.Sienkiewicz, přeložil dr. B. Prasík; „Bartek
vítěz“ od H. Sienkiewicze, přeložil V. Kredba.

Důležitý spls. Tyto dny vyšel spis „Vídeňský
centralism a český národ“. Napsal Rodolf Vrba. Obsah
spisu jest: 1. Rakousko před 50 lety a nyní. Rozbor
státního rozpočtu z r. 1900. Co platí rolnictvo v Ra
konska daní. 4. Následky vídeňského centralismu.
Chudnutí zemí a zemské přirážky. č. Zdanění ma
jetku nemovitého, vRakousku s blavním zřetelem na
země české. 6. Co se prokouří.
eráru z prodeje kolků a z vybírání právních poplatků.
8. Příjmy státu z kořalečního moru. 9. Daň s piva.
10. Daň z potroleje. 11. Daň divnostenská, 12. Menší
osobní daně. 13. Výnos všech osobních a přímých
daní v Rakoosku. 14. Výnos nepřímých daní v pot
ravních. 15. Osobní daň z příjmů. 16. Uhrnný pře
hled poplatnosti zemí českých. 17. Přehled autonom
ních přirážek na r. 1898. 18, Mnoho-li platily země
české daní r. 1862. 19. Státní hospodářství čelnějších
států. %0. Novodobé poddanatví národů. Doslov. —
Obsah spisu mluví sám za sebe. Cena jeho jest 60
haléřů. Objednati lze v knihkupectví p. G. Francla,
Praha [. Melantrichova ulice, aneb v jiném knihku
poctví. Také u spisovatele Rad. Vrby, Smíchov č. 330

Nákladem J. L. Kobra v Praze: Vytrvalé kvě
tiny. Výběr nejlepších a nejvhodnějších druhů ku pěs
tování v zahradě a k pracím vazačským. Sepsal V.
Gottwald, sešit 21. a 22. po 30 kr. Obce právo a
moe Filipa Knopfa Seš. 6. a 7. po 45 kr.

Methodieký výklad nového katechismu. Složil
Th. C. Mat. I.hotský, prof. nábož. v Soběslavi. Část
prvá: O křesť. spravedlnosti a čtyřech posled. věcech
člověka. Seš. 1. a «. po 26 h. Nakl. V. Kraus v Tá
boře. P. katechetům vítanou pomůckou.

Serafinské Květy Časopis terciářů českonlo
vanských. Roč. I., čís. 1 Roční předplatné na 12 čís.
2 K. Administrace „Seralinských Květů“ v Olomonci.
Všemterciářům budou miloa četbou a vítaným rádcem.

Listárna redakoo.
„Siget" ae nenašel. Zaslané až příště; došlo

pozdě.Piště častěji|

O. t. Sdělte nám svou plnou adresu; pak Vám
zašleme nějaké objasnění.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, dne 1, října 1901. 1 bl.

přenice K 13-A0—1400, šita K 11:40—13-10, ječmene
K9'00—10-80, ovsa K 5:80—6-80, prosa K 9'40—1000,
vikve K 9.00—10 50, hrachu K 18+b0—%1-00, jáhel K
1840, krap K 16*00—40-00, bramboráů K 200—2 40,
jetelového semínka červeného K 90*00—10%, jetelo
véhosemínka (inkarnát) K 00-00—00'00, máku K 8000,
olejky K — ————, Iněného semene K 16-50—19-00,
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenió, otrub K 11:00,
1 kg. másla K 2-16—346, 1 bg. sádla vepřového K
1*40—1'70, tvarohu k 0-82 —0-86, 1 vejce 5 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0%00, jedna hl. cibule K
420—6.00, jedna kopa drobné zeleninyK 1:00—3-00,
1 kopa zelí 10:00—12:00 K.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářskýw Praze.
Písároa a dílny: Bubna 612-VIl. Sklad: Vel. Karlova ul.

8. 30. Budova sv. Václavské záložny.

Křjžová eesta v gotickém slohu, v rellefu řezaná ve Vašivěhlasné dílné zhotovená jest pravou ozdobou
děkanského kostela našeho v královském městě Táboře.
Odpovídajíc vkusným provedením slohu a úpravě našeho
hlavního oltáře, též Vámi navrženého a zhotoveméhečiní
s ním jeden souladný celek. Jest to opravdu dflo uzé
lecké, jež odborníky uspokojuje a věřící lid vzdělává.
Přihledaje spolu k mírným cenám mohu Váš chvalné
známý závod každému co nejvřeleji doporačiti.

Děkanský chrám rv Táboře dne 1. února 1960.
František Korecký,

bisk. notář a děkan.

Tureckýmedzástprize: <
varfumuje dech,
uklidňoje hlusiv- samý

ky, pro Rss Ařečníky důležité,
pro elegantní
svět neocenitel.

né. Jedině pravé, zákonem chráněné vyrábí

A. Maršner, Král. Vinohrady.
K dostání v lékárnách, u kupců, lahůdkářů, dro.
guistů, cukrářů atd. ==e=======.—-—mm=—.m

Sklad: Praha, Pordinandova třída protí
Choděrovům.

KXRXRAKKAKORXXX

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.12mezzanin.

KARRRKKROKX

Ignáce Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P, J. Neškndly, faráře va Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

ee na požádání franko zašlou.

m

ODO R OTTO TOTO OTP DNU O0 OTT TT UTV ČL E——————
Oltáře, kazatelny, a t, d.

nabizi

Braniišek JINOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání,

Hlaváčkova
patentnímramorová

eovalcha ©
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
zmarná a svými vždy hladkými plochami sněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
toohařskýzávodE>rahá, Vinařskéul, O25-VIí,



—a.
náLOŽNÍ ÚVĚTNÍ ÚSÍAT

v Hradci Králové.
Akciový kapitál K 1,000.000. — Reservní

fondy K 44117255.
Od roku 1891 dividenda 7%,

Směnárna a oskontní od
děl ní obstaráváco nejvýhodnějiÓ veškeré bankovní a směná

renské obchody, zejména: eskont směnek,
inkassa, úhrady, poukasy, akreditivy na
veškerá místa domácí ( zahraničná,

cenných papírů
Koupi d prodej všehodruhuna

burse i mimo bursu za podmínek pů
vodních.

Zástavy na cenné papíry.
ň =am « Uschovávání

Uplně bez provise: „iarorání
cenných papírů, pojištění proti ztrátě
kursovní dle tarifu, revise čísel losů z tahů
starých i nejnovějších. Vybírání a výměna.
kuponů, tažených hodnot a obstarávání
nových kuponových archů.

směnek na cizinu (devisy)
Výměna mincía cizíchpenězvůbec.

: cenných papírů k úče
Vinkulování lůmnadačníma

kaučním. — Při papírech naším pro
střednictvím koupených zdarma.

Pancářové schránky pokladní
s vlastním závěrem strany

kpoužití za nepatrný poplatek. „JÍ

Oddšlení bankovní úvěryvlsho
druhu, jako: stavební, podnikatelské,
dodávkové, lombardní, na otevřené kni
hovní pohledávky a faktury, nákladní
listy, dále úvěry akceptační a osobní.

Garanční úvěry daňové.

Dohody obstaravatelsk všeho druju.

Vklady přimáme.OnkonYa3 každévloženíažMan bn 7
Na knížky se 4, zůročením.
Na pokladniční poukázky po
K 100, K 500, K 1000, K 5000, jež
zůročíme4%až 4%.
Na účet běžný dle ujednání.

Daň důchodkovou platíme za ukladatele
sami, aniž bychom ji účtovali.

| spojené kolejemi s nádra
Skladiště žím přijímádle zvláštního

řádu zboží všeho druhu k uložení proti
mírným -poplatkům.

na zboží u nás uložéné až do

Zálohy 4 hodnotyna mírnýúrok.

Výhodyroezpodiční.r:lení, ra
dy a pokyny udílejí dotčená oddělení a
řiditelství co nejochotněji.

Úředníhodiny prostrany:
Všedního dne:

Od 8'4—12 hod. dop. a od 2—4 hod. odp.
V neděli a ve svátek od 9—10"; hod. dop.

Od 1. května do 1. listopadu se v ne
děli a ve svátek neúřaduje.

místech přijali čl = E

loterie?

Též správky, zvláště houslí . přijímá*

továrna na spracování ovoce, pálenkakoňaku a výroba likérů ve Vysokém Mýtě

za koňak a likéry.
Torárna vyrábí vše jen teplou cestoua na-.

bísí: Koňak, slivovici, borovičku, jeřabínku. punše
a rumy, nejjemnější likéry a šampaňské víno.

Pomononoon

Íní křenl

nemaee ttně?

letošní sklizně.

KESDXGOIGOI|XCODGSDXEOIX

kg. asi 20 kořenů K 6 —„ 520
p+ 450
„4+—

5

Ď n n „n

5 n n 9

5, p B- »
kauco poštou. |

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky . .K2—
1 kg. Hincian. „K 120

zasílá

EPARARAMRO

ET kb
ae Klosetypro nemocné
Buv elegantním “
mj provedení, n
a zaručeněne- a

s- zapáchající© | *
"
=

prv: i
J. Bazoni, Počátky. .

“ " o kou feu".".. dd. W

v Čáslavi

KARLA ADAMCE,
„dodavatele na biskupský kostel v Litomě
Hcích 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.



Ludvik
w Hradol Kralové, Malé náměstíč. 117.

RTÁby tek
| | =Výrobky dokonalď.
Pohovky, Celé garnitury. Pérovky.

We-Velký výběr "Uz
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.

přisešný znalec o. k. okresního soudu,
Obrázkové cenníky na požádání zašto.

K POU
dříve J. Jeřábek

fvFXradoci IKrálové, velká podsíň.
> Jediný křesťanský modní závod

p v dámskýchlátkách.
A „Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky
“ hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemaké.

7 : Hedvábné a vlněnépokrývky. Šátky na hlavui převěsné.722. RS Úplnégarnitury.<
"Vzoryna požádání se zašlou. Obchod založen r. 1883.

Samety. "ii Pevné ceny. ->Plyše.

Pozoruhodná no
vinka pro pány na
| obleky mederního

vzoru a barev.
Metr zl 4—.

Na úplný oblek $ m
Vzorek této látky jakož

i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, avrchníky
a menčikovy jen saručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahlád
nutí fránko zašlou.

První český zasila
telský závod

Ed. Doskočila
v Checal.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
„mevých vzorků pravých;vlněných :látek
ee vlastní výroby

| pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četné 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.
2Měna splátky bez zvýšení cenl

mříží, náhrobních i zahradních, vrat, plotů,ba

V úctě veškeré Adolf
starý, ještě zachovalý se koupi. Nesmí
býti mnoho přes 2 m. dlouhý a 80 cm.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mrné.

Záclony. Opony (draperie).

A rukodílné lodenové klo
Pravé bouky zaručenéjakosti.

plstěné a vlněné klobon
Pravé ky nejnovějšíchvzorůpro

pávy, chlapce a děti.
pražské vzory nejnovějších

Pravé dámskýchforem.
bavácké papuče s kotvou,

Pravě nejlepšíto jakost.
dětské čapky látkové a

Pravé plyšové.
ruské galoše chová pro

Pravé podzima žimuv nejhoj
nějším výběru na skladě

Jos, Dvořášek,
kloboučník v Hradci Král.,

na podsiní proti soše Panny Marie.

ORB> Staré dámské formy se vkusně
a rychle opravují. ji

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská knihtiskárna,

k nh
Josef —

závod |

poslacovačský |
v Pardubicích |

—opravuje—
jakož6nověstaví

oltáře, kazatelny,
všeho drubu sochy
a veškeré do oboru
toho spadající práce ;

v nejmodernějším
provedení a v cenách :

velmi levných.

Narštirenky

nabízí

|Biskupská
knihtiskárna.

Vachek,

hluboký. Laskavé nabídky do admini
strace tohoto listu pod známkou „Oltář“. OOOOOOC

Český
křesťanský xasilatelský závod2 my
DADALÁAAMKOTA

Kosteleo nad Orl.
uctivě doporučuje veliký výběr

x černých a modních látek ©
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

———Vesměs čiské výrobky. ——

Klatovské prádlo,
Výhodné platební
ý bez zvýšeníom (nky

Vzorky na požádání zdarma a franco.

AL OOo Lola,
tovární sklad a půjčovna
pian, pianin a harmonií

Příležitostné dary.

Václav Bola ©
zlatník a atříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadcev Hradoi EKrálové i
(sv.-Janské náměstí č. 77.) ;

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený *
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

českýchgranátových šperků, stříbrné atolní náčiní £ nového a čínskéhostříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první |
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drahů se zárukou 1—3 roků za ceny levnější

neš všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Správky se přijímají a levně zhotovojí, též

veškeré správky hodinek se vyřisují.
EE“ Vše za levné ceny. "P

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.



v Hradci Králové.

| šech co největšího Dokonale oddaný .
P. Jos. Veselý, II. kooperator.

M. Křenová, 28. března 1901.

PEŠOUTOVY

pérové žíněnky
| též známé výtečné pohovky velice lerně do
| dávají se veledůst. duchovenstva na dodané míry
! A neplatí se dříve, dokud se o jakosti těchto ne

řesvědčí. — Illustrované cenníky zasílá zdarma a
necoI. uměl. sávod trahléfský a řezbářský pro

práce kostelní J. A. Pešouta
v Golě. Jenikově.

Vážený Panel
Přál bych tí do dvon nových posteli žíněnky,

jako Jute mi Joni dělal. Míra atd. S úctou
Dr. Rlegr.

Nabytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

"Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
, hotelu Merkur.

Wap Cenníky na požádání franko. “jjE

SKT TTT, RYEDT TTS SiSaleleletalaleloleleleleleleře!.jalelelelaleteeee lalalelel|s-aoleleleleW6wrWWreWW6OZO OE OTOTOVŘ POD

; Frvnií
výkatolickýa zasllatelský závod |:

A Josef Poláček A spol

ij továrna na sukna v Humpolci fi
i doporučuje veliký výběr černých a [
JJ modních látek pro P. T. veledůst.

duchovenstvo. :
Ku přání poskytují se výhody platební. i

MVzorky na požádání zdarma a franco.
lata.

Levně, ihned, správně
všechny roklamace, , |poptáv

ov piké poplávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví ©. a k setník

Janouškovec
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolenékanceláři jen

F*raha-II., Eliščinatřida1080.
Na venok obratem pošty.

jelelt>totofoTolotetfelelel

OOP40304PAOPPÁPÁOVA

Oltáře,sochyaj.
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 (Ďeohy), 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.

ZOO VOL OPOVÍ POOLO0 OEDO0VODOVOD

Abel 1605090058:1078040.000005000000000000000 000000000 00050004

Josef Neškudla,
dodavatel

v Jablonném nad Orl č. d. 80

donoručaje P. T. veledůst. dachovenstvu
svě všadež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všeeh Kostolnich pAramoniů,
praporů a kovového náčiní. — Illastr.
cenníky, vzory a předměty k výběra na
požádání franko ae zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

OmaO

no

bbbb44444444444444444

c a kr. dv.

KK,
v Brně, Velké náměstí čís. ©.

vyrábí a dodává

věžové hodiny pro kostely, školy, radnice atd.
s dlouholetou zárukou v dokonalé jakosti.

Rozpočty sdarma.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:

čestný diplom, 1891. vyšší vyznamenání na škojskchorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv vysn.
za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výat.
v kraze: čestný diplom 1896 s pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstaré v Plovdivé: zlatá
atátní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(saloženo r. 1869)

vyrábi A dodává Janůveškerých za nejlep
varhany uznanýchsoustavco
uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

ších; - opravy a přestavbvarhan provede za nejmírnějšíc!

podmínek, šech aA- všech soustav pro

harmonia kostely,ažtolyaFS salony v nejlepším provedení s pó
“ m tijetou zárakon a za ceny mírné.

taxepravaamerická harmonia (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo ryhotoveno jíš okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřtednějšími ce
nami vysnamenány. W
Oenniky varhan a harmonii na požádání

zdarma a franko. -.

bbb44444044444448

Superfostáty
amimální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

W“ Nenahraditelné"08

k podzimní setbě E

jež nelze žádnon jinou kyselinou fos- |

forečnou nahraditi.

Dále: kosiní moučku, chilský
elran amonatý, soli drasolnaté,
speolelní

Jedek,

vo pro etéblinys'sko:(kulovatiny).paniny
Poštornskou sádru ou útovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévskémrvy, pícní vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu
„továrna na v Břeclaví +
kyselinu sí- Poštorné

A =mmnnsé.A DUHRÁM „vi
Já hnojiva Rexstokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 27.

KTTTTTPPROPTTTTTTA

V. VACEK,
závod Skolkářský

v Pamětníku u Chlumoe
nabizi pro zimat a jarní vysazování stromy
ovocné vysoké s kraky, sazenice pro živé
ploty,křoviny ozdob., konifery, divoké stromy

stromořadí, pláňata atd. — Statisíce sazenic v zásobě,
Eemé ceny. — Výborné zboží. — Poučný cenník zdarma.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)

odborný uměleckýzávod

malbu okenkostelních
PRAHA-I,,

č. 145 st., Malá Karlova ul. čís, 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod lonbím) doporněnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
stce 'i se šelešnými rámy, sk

lěmi 1 vsamním.

Vetkeré rozpočty, skissy i odborná
rada bezplatně,bere vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

RY" Nesčetná veřejnái písemnápochvalnáuznání."jj
Založeno roku 1896.

Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
v Rychnově n. Kz.

Staré náměstí čís. 79.
doporučuje se P. T. duchovenstva a pa

tronátním úředům

pro malby ohrámů a po
zlaoování oltářů

a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobízen v barvách i kresle
ných, dle zaslaných malých podobisen,

za jichž aprávuó provedení se račí.
Oeny co nejmírnějíl.

Plán na malby kostelů vypracojí na
požádání ve všech ulozích s přilože

nými rozpočty.

NNNRNNANNNNNN
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Mužbez nosu.
„ Wfednom hostinci povstala ačená hádka
o tom, zdalíž je člověku opravdu nosu zapo=
třebí, či je-li nos jen okrasou tváře lidské.
V Prusku za Bedřicha II., ktarý české království
urvati usiloval, bylo nosu velice zapotřebí.
Král ten, který sám i o vánocích třešně jídal,
když byla jedna za tolar, ovalil velikou daň
na pití kávy. Chudší lidé hleděli se tomu plata
vyhnouti, proto opatřovali si ji a pražili tajně
v domácnostech svých. To by se bylo výborně
dařile, kdyby byli policajti berlinští tehdáž
bývali — bez nosu. Ale če měli nos, čichali,
čili jak se po německu v Berlíně říkalo,
„Snyflovali*, kde. kdo praží kávu. A kde ji
vyšnyflovali, tam vrazili, žádali list čili certi
fikát svědčící o zaplacení daně. Chudá jedna
žena pražila káva a neměla certifikátu. Byla
udána, a král ji odsoudil do Špaodavy — na
pevnost — na mnoho měsíců k nocená práci.
To byly následky toho, že policajti měli
nos. Ále i ona chudá žena uměla šnyflovat.
Vyšnyflovala totiž, že král, ač k lidem srdce
peměl, — má velice rád svou — čubičku.
Vyžádala si slyšení, padla prý na kolena
před králem, prosíc o smilování, ale nebylo
nic platno. Ve ovsa bolu spatřila na „kanapi“
(pohovce) čabíčku Waélovu. Povstala a Šla
čubičku pohladit. A to pomoblo! Dostala
milest. Z toho je vidět, jak | prospěšno
Jest ve státě, (když ee hladí vysoce urosené
č... ky — ale ne,) kdyžpohoaýti mají nos
a umí šnyflovat. Zda-liž ještě v dvacátém sto
letí ve státech se šnyfluje, — tu velikou otázku
nechci laštiti. Jen tolik vím, že se šnyflování
užívá v jistém státě proti katolíkům a proti
kněžím. Žádá-li zešedivělý kněz o výslužbu,
šnyflojí četníci, má-li nějaké jmění. Žádá li o
faru, šnyfluje se, má li jak se patří „politische
Haltapg“ čili jak se chová jako státní občan,
Nejvíce se prý Šnyflaje, má li se někdo státi
biskopem. A v tom ohledu mají prý nižší i
vyšší „policajti“ — to jest strážci státního
pořádku — velice dobrý nos. Sem j tam se
ovšem přihodí, že měli při Šnyflování rýmu,
a ta prý 8e stává, co Bismark jednou povídal,
že prý posvěcením na biskupství vjede do
mnohého dříve svatouškovitého církevního
hodnostáře duch — zlý. Je-li tomu tak, když
státní orgány nejsou bez nosu; což by teprv
bylo, kdyby ho neměly?! A £ toho soudíra, že
— nemají li se moderní státy sbořiti — natno
jest, aby lidé -nos měli.

„Ovšem pe stává, že se lidé domnívají,
že nos -je přece jen více okrasou. Stulo se n.
P- Y jednom nevelkém městě českém při se
verozápadní dráze ležícím, že muž jeden při
šel v pranici o kousek nosu ostrými zuby
svého soupeře. Pan doktor to sice zavázal a
r opatřil, ale když ubohý muž za zdra
vého vyhlášen a náplasti zbaven byl, pravil
ženě: „Poslouchej, pan doktor povídá že mně
už nic není“. Ale zarašená žena odvětila: Ale,
k čemu vypadáš? To ho .dopálilo a odsekl:
Ale když jsem si posýlal pro tabák, to's ří
kala, aby ti brom do toho f...ku uhodil! —
Ta máme oba náhledy o nose spojeny. Žena
se domnívala, že muž její je nejlepší své
okrasy zbaven, ale on, jak je vidět, měl strach,
že nebade moci šňapati, a k Ššňupání že nosu
nevyhnatelně zapotřebí jest, nebude nikdo
upírati. Již prý sice šňupáků ubývá, ale přece
ještě stát nějaký ten miliónek z toho má, že
jsou lidé s nosem šňupavým. Kdyby tedy ně
jaký učenec se vyskytl a vydal spis o tom,
še nosu člověku zapotřebí není, musil by pan
ministr financí ihned se o to postarati aby spis
tenbylzabaven.Adoslýchám,žeroztomilýnáš
příteliček, pan ministr spravedlnosti bodlá
říšské radě předložiti nový tiskový zákon.
Bylo by dobře tenhle případ do návrhu toho
zákona přijati, totiž že šíření učení tiskem,
že nos je jen okrasou člověku, nepůjde před
porotu, nýbrž před státní pány soudce samy.
Já totiž enř na to Sňapání tak nemyslím, jako
na to, že by bylo těžko dávati „šňapky“ tém

VHradol Širálové, dne 25. říjm. 1901.
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pánům, kteří z měli jiný náhled než paumímistr, jiný náhled vůbec a o Češích sv.
udělování „šňupek“ s hůry, když se do Čechů

' tak nežene, jak si to Vídeň přeje, dávným
obyčejem v Rakousku je, toho mám několik
důkazů. Tak je to totiž, když se po česku říká
„šňapka“. Němci však v tom případě, kde my
říkáme, že někdo dostal šňapku, říkají, že
dostal „nos“. Tak mi aspoň pěftě mnohými lety
nyní již dávno zesnulý jeden kn okresní hejt
man povídal, že má „nosů“ gšnýšaplík, a že
bezpochyby dostane zase jeden, protože nechal
voliče přijíti v zástupu a 8 hudbou. A sku
tečně brzy na to přišel do pense. Umřel jako
věřící křesťan s novyhladiteloou spravedlnosti
k Čechům v duši. Byl to šlechtic rodemi srd
cem. Měl také testament čili poslední vůli.
Komu ty „nosy“ z toho šaplíku odkázal, jsem
se uedověděl. Bylo by však dobře, kdyby je
byl odkázal mosou království českého. Byly
by to dnes drahocenné listiny a dějepisné dů
kazy, že se Čechům vRakouska nikdy ubližo
vati nesmělo a nesmí; a jak kdo je pravý ka
tolik, lebčeji si zachová cit pro právo a spra
vedlnost.

Než! Zašel jsem dnes daleko.od nápiso
článku svého. Mám mlaviti o muži bez nosu.
Právě tyto dny slaví učený svět třístaletou pa
mátku úmrtí slavného hvězdáře Tychode Brahe.
To právě byl muž bez nosu. V nějakém sou
boji přišel, anad šavlí něčí, o kousek nosu.
Byl šťastnější nežten maloměštna,o náražjsam
se zmínil. Teo chodil do své amrti bez nosu.
Tycho de Brahe však jsa toho nábledu, že nos
je okrasou tváře lidské, nosil nos — stříbrný.
Při tom však podal nám důkaz, že nosu k
hvězdářství zapotřebí není. Snyfloval velice
krásně bez nosa, jak pa obloze nebeské ty

sice úplně neshedoval. Tvrdil, že země pevně
stojí, že je středem vesmíru, a že se měsíc a
slunce okolo ní pohybují, připouštěl však, že
„Planety“ ostatní kolem alance obíhají. Dnes
se ovšem všeobecně věří, že slunce stojí a
země se svým věrným milovníkem měsíčkem
kolem něho obíhá, ač je tomu asi šest let, kdy
novinami proletělo, že ve Francii vyšla knížka,
že domnělý zákon gravitační (o tíži těles) není
správný, a že tudíž také nesprávno jest, co se
na základě toho zákona vypočítalo o pohybu
země kolem slunce, a že snad země — stojí.
Kdyby to bylo pravda, byl by tedy muž bez
nosu dal čňupku samému Koperníkovi a všem
těm, kteří se zlobí na kardinály, kteří nechtěli
Galileimu hned věřiti, že se země točí.

Ale to ať se mezi sebou vyperou učenci.
Já chci na konec jen na to upozorniti, že
Tycho de Brahe byl narozen v Dánsku jako pro
testant mezi protestanty, a že právě protes
tanté a jejich pastoři na něm, jeho vědě, nás
trojích a hvězdárně tak mnoho šnyflovali, až
ho jako kacíře proti evangeliu Lutherovu z
vlasti se zbytkem jeho jmění vypudili, a že ho
katolický císař a král Radolf II. v Praze přijal.
Tím zajisté ti pánové, kteří tolik horlivě křičí
o tmě v církvi katolické a o světle Lutherova
a jiných reformátorů evangelia, dostali — pokad
jsou Češi, pořádnou šňupku — a ti, co jsou
Němci, „nos“.

Na straně naší zůstává sláva, že velikého
učencepřijali za svého katolíci,ač protestan
tem byl, protestanté však, že protestantského
velikána z vlasti vyhnali a proti jebo vědě
fanaticky zuřili.R“

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 23. října.

(Změna obecného smýšlení. — Ku připojení před
městí ku Prase. — Žalostná data.)

Změna v českých poměrech, na kterouž
jsme na těchto místech stále poukazovali a

Inserty te počítají Icvnd.
Olmova vycádsí v pdick v poledne.
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již „Obnova“ ve předešlém svém čísle ve
dlánko „Mladočešia kněžstvo“nanejvýš správně
posoudila, nedá se více jinak líčiti, než-li jak
ve skutečnosti a pravdě vyhlíží. AZ do ne
dávna blásila ae většina českého lidu dle pa
nojlcí mody a uěvinaými frasemi k národní
straně svobodomyslné, anebo alespoň ke svo
bodomyslným zásadám. Důvody k tomu byly
mnohé a rozmanité a že se tak dělo, toho
vinu nese také do značné míry bývalá katolic 
ká hierarchie v zemích českých, která, se ni
kterak vydatně a moudře nestavéla opratí li
berálním agitacím, jež jednak židovským,
jednak protestanským tiskem jako lišáci mezi
důvěřivou drůbeží působily. Avšak za posled
ních dob karta se obrátila.

Od časů, co na biskupský královéhradeck
stolec nastoupil v každém ohledu příkladn
kněz, nynější pan biskup, lze pozorovati
změnu ve smýšlení českého lidu a sice rok
od roku v poměra kvadratickém. Český lid
vítal ze svého středu vyšlého muže toho na
stolci biskupském s nadůvěrou a etlal mu na
cestu i v jeho diecési celé kupy nejbodlavěj
šího trní. Podezříval ho zv zpátečnictví, tmář
ství, nepřátelství k minulosti a budoucnosti
českého národa, z nelásky k jeho právům a
prospěchům. A právě tyto všechny hořkosti,
jež při dosednatí královéhradeckého biskupa
na biskupský stolec duší českého lidu v jeho
velké části zmítaly, vzbadila snad Prozřetel
nost Boží proto, aby se český lid o svých
omylech, jež mu celá desítiletí velmi mnoho
škod a neprospěchů donesly, přesvědčil A
k tomuto přesvědčení, že se mýlí, ponejvíce
přivedl český lid právě od něho druhdy nej
nenáviděnější a nyní nejváženější a nejmilo
vanější nynější královéhradecký pan biskop:
„náš Brynych“, jak se ma nyní obecně říkati
začíná. Královéhradecký pan biskup svými
skutky a svým pastýřským působením český
lid o mylných jeho názorech, jimiž se ještě
redávno v politickém a veřejném životě svém
spravoval, přesvědčil tak, že kdyby se dnes
druhdy nenáviděný a pronásledovaný muž
teato o neobsazenou právě hodnost vůdce
národa ucházel, jistotně že by byl tento kato
lický biskup „vůdcem národa“ problášen. Tak
se poměry u nás změnily. Při tom ovšem ve
lice platně ve prospěch změny mínění a ná
hledů českého lidu působily také české židov
ské a protestantské listy, z nichž zejména po
slední, jsouce v rakou odpadlíků od katolické
víry, připravily do nedávna ještě v Čechách
nanejvýš vážené protestantské směry o veškerý
jejich bývalý kredit. Toto faktum prozíravější
čeští rodilí evaogelici nyní začínají těžce něsti
žalujíce, že vedle ranského pana Sádka a ko
línského pana Duška pp. Masaryk a Horben
zadali českým protestantským církvím a bý
valé dobré pověsti jejich členů ránu, ze které
se snad více nevzpamatují, aby totiž nabyli
opět těch vlivů v zemi, jichž protestanté
druhdy, když je vedl lounecký rolník a vlas
tenec Kratochvíl, v českém lidu požívali.

Toho svědky jsme v posledních letech
stále, že občané vyznání nekatolických bez
agitací a zcela vysvětlitelně pozbývají většiny
hlasů při volbách do samosprávných sborů,
tak že i nejmírnější z nich více ani kandido
vati se neodvažují. Při posledních volbách do
sněmu zemského bylo nekatolické vyznání
kandidátů mnobdy největší příčinoa, proč
byli katoličtí jejich protikandidáti zvoleni,
tak že z české strany zvolen byl tentokráte
do sněmu království Českého enad jediný
protestant a sice řiditel mělnického cakrovara
p. Václav Karela, volený pražskou obchodní
komorou, muž tolerantní a vůbec vzácný,
který pro protestantské agitační vořejné nez
bednosti nemá smyslo. Za spůsobenítéto si
taace v českých poměrech sluší vzdáti uznání
také ve přední řadě katolické uvědomění
na všech stranách badícím redakcím časopisů
„Husa“, „Hlasů ze Siona“ a „Času“.

Tato sitnaci pak nejlépe does charakte
risuje opatření, jež ještě před třemi roky bylo
nemyslitelným. Klab českých svobodomyslných



říšských lenců ve Vídni dával dne 25. t.
m. eloužíti ve Vídni za zemřelého svébo člena
dra. Kaisla — regaiem. Faktum toto zdá 80
býti na první pohled věcí zcela pochopitelnou,
věcí samon sebou se rozumějící, avšak to je
nom proto, poněvadž octli jeme se během

doby ve zcela změněných a v pravdě správnýchpoměrech obecného smýšlení českého lido,
což třeba všade v čas věděti, chápati a tím
se spravovati, neboť podle toho nacházíme se
na nejlepší cestě k oněm cílům, pro které
„Obnova“ stále nejhorlivěji pracovala, abychom
totiž v ohledu kulturním, politickém a národ
ním vybledávali všude především to, co nás
v jednotný svvrný celek spojuje. Jak 60 zdá,
český lid kouzlo a cenu tohoto hesla začíná
poznávati a předáci jeho neodváší 60 více
proti tomu působiti.

+* ,

Spojení král. hl.. města Prahy 8 před
městími Král. Vinohrady, Karlínom, Žižkovem,
Smíchovem- atd. stále vázne. Brání se.mu

předašstí a Praha zase gakročením. u zemskéo výbora a vlády hledí je k tomu z důvodů
nepopíratelně vážných přinatiti. Odpor vedou
v první řadě Král. Vinohrady, kde především
zájem podnikatelů staveb hrozí se některých
obětí, jež by předměstí Praze přinésti musila,
Při tom zdají se míti Král. Vinohrady tu vý
hodu, že v zemském výboru nachází se člen
jejich obec. zastupitelstva p. Dr. Herold, který
náleží vlastně mezi otce myšlenky spojení
předměstí 8 Prahou, jiš r. 1884 nejhorlivěji
propagoval. Proč Dr. Herold své mínění změ
nil, to so vykládá různě. Dle vyzvání zemského
výboru měla se ve prodloužené jiš jednou
lhůtě předměstí o svém připojení s Prahou
vysloviti do posledního září, kterážto lhůta
byla jim zemským výborem do konce r. 1901
poznovu prodloužena.

Avšak dle mínění poměrů na předměstích
znalých osob dnes dosti výhodné své postavení
oproti Praze předměstí si oddalováním připo
jení — poškozojí. Jest-li ku př. Král. Vino
hrady mohou nyní právem jisté výhody při
připojení s Prahou žádati a diktovati, nemůže
tak činiti Žižkov, s jehož připojením Praha
dvojnásobně tolik ztratí, co při Král. Vino
hradech „snad“ získá. Potravní daň ee ve

hlavním platí již dnes na předměstích daleko
více bez připojení, než-li se bude platiti s při
pojením. Ale nyní jedná seovyřízení otázek
chudinských, jichž nová předměstí,nema
Jíce poměrně skoro žádných chudých pří
slušníků, dosud neznají. Následkem nového
zákona o domovském právu, stane Be tato zá
ležitost i na předměstích tak palčivou, že pro
tahoráním sloučení bude se dávati Praze je
nom možnost, jaby mobla svým časem k ne
výhodám z toho ukazovati. Předměstím při
padnou nyní následkem nového zákona o do
movském právu celá sta příslašníků, jež budou
musiti podporovati a vůbec se o ně starati.
Tohoto minus ve svých rozpočtech předměstí
doposud neměla, proto byla oproti Praze ve
značné výhodě, která jim oddalováním připo
jení stále mizí a bndou-li pánové dlouho odda

FEUILLETON. ©
Z úsvitu života.

Napsal Jomf Váňa.

IV.

Na pastvě z rána.
„Vzduch dechem jara vonný,
pak bílý závoj stoupal z vod —
a jek jen bývá v Boží bod,
tak a věží zučly zvomy
v kraj, celý zatopený světlem“.

Jan Rokyta.

Kdybych o nemožnosti a téměř pošetilosti
té víry nebyl na své vlastní oči přesvědčen, věřil
bych opravdu, že sned ze mne bude také jednou
velmi slavný muž,

A ani byste neřekli proč?
Inu jednoduše a krátce proto, že kdysi

v mládí zastával jsem úřad pastýřský a jednou
jsem kdysi kdesi četl, že velmi mnozí slavní
mužové v mládí svém pásávali, ne-li krávy, tedy
aspoň ovce, Jména už si nepamatuji, ale vím, te
jest jich celá řada. Od Abela až po Mojžíše, od
Mojžíše až po Davida krále, od Davida krále až
— no zkrátka až k Novému Zákonu. A v Novém
Zákoně? ! — Sám nebeský Mistr přirovnával se
k pastýři a zešedivělému rybáři nařizoval: »Pasiž
ovce mé, pasiž beránky mél«

Býval to u nás slavný den, když te z jara
poprvé vyháněl dobytek na pastvu. Aspoň mné
vždy slavným býti se edál. Krávy byly vybřbel
covány, vymyty, rohy měly oškrabány, Vemena
omyta a každé v ocase zářilá červená pentlička.
Matka již při snídaní vařila vejce v seně a chystala
msteřídoušku, třezalku, lejkovec a diviznu k oku
řování. Pod práh u chléva položila sekyru a

lovati, mohou se báble dočkati chvíle, že
budou sami. o připojení — presiti, až nové
moderní otásky výši dévek na předměstích
výši dávek v Praze nejen dohoní, ale předhoní.
Pánové na předměstích počítají s tím, oo je
dnes, ale otázka připojení je zálešitostí bu
doucna a proto mají počítati a tím, 00 nej
dříve bade a jim nastane a to je nepochybné,
že bospodářská obecní rovnovába aa před
městích klesne hluboko pod „normál pražský“,
až na obec jejich doposud zde neznámá otázka
ohudinská a zdravotní celou svou tíhou a
palčivostí dolehne. Jif dnes denně prodávají
Be v exekučních dražbách nemovitosti a domy
na předměstích až celou třetina a i polovici
pod soudní odhad. Co nastane později, když

měry nebudou co nejdříve připojením ku
raze urovnány a ustáleny? Jak jde spojení

předměstí« Pruhou předměstímk dahu, toho
nejlepším dokladem jsou sedmá pražská čtvrt
Holešovice. Osada tato byla před dvaatti lety
ještě rozbáranou, nemajetnou vesnicí, která
však po spojení -a Prahou jako .divem „roste
v živé, ©slušné město, jemuž se počátkem
školního roku 1903—3. dostane i realných
Bkol. Co mohly dnes znamenati a čím mohly
býti Král. Vinobrady, kdybyse. byly před
20 lety 8 Prahou spojily?

Hospodářským a majetkovým poměrům
měla by 86 u nás vůbec věnovati poněkud
vážnější pozornost! Naše peněžní ústavy snad
poněkud jsou na scestí. Ony zdají se spíše na
pomáhati k tomu, aby české nemovitosti byly
zbytečně zadlužoványa předlužovány, aby se
tím jistěji dostaly na buben, než-ji aby byly
před tím chráněny. Praha v obledu tom jde
ostatní zemi příkladně v čele a zajisté jest
důležitou cifra, již tuto uvádíme.

V prvním půlletí r. 1901 konalo se v Če
chách 2625 dražeb nemovitostí odhadnutých
v ceně 43,552.768 koran. A tato úctyhodná
poměrná číslice ve druhóm půlletí neochabuje,
tak že bude jenom za rok v Čechách prodáno
za „ste milionů“ nemovitosti v licitaci.

Páni, již dnes řídí národ, mohou se při
adělení tohoto fakta chytiti za hlavu! Jak ho
to řídí? Od tisíce ke stu, neboť ani v obledu
vlasteneckém a kulturním nejdeme váčně ku

ředu. Malý doklad. Vzáří rozeslala „Ústřední

každé české obce z veřejnýchzáležitostí sná),
obecním úřadům větších českých obcí přípia
s upozorněním, jak by še za dnešního příboje
vlu všeněmeckých pro ohrožené české školství
v německých krajicách působiti mělo. A ihned
druhého dno rozeslání toboto upozornění
vrátilo je 93 českých starostů nečtené zpět.

To jsou také poučné zajímavosti, o nichž
se dá z Prahy psáti, aby 6e onich nu venkově
příslušně uvažovalo.

2 dížekopist,krávypodkouřilaa pokropilavodou
svěcenou a už je odvazovala od žlabů. Jedné
uvázala na krk zvonek, drahé plechový klempák,
teleti zvonečky melé a už to vše vyváděla ven
z chléva přes kropený préh — prvné na pastvu.

Krávy zabučely, povyskočily, trbly sebou
několikrát v rokou matky, Sastříhaly ušima, di
voce zafuněly, ale hned se zase ztraule zarazily.
Proud silného, jarního vzduchu na dobro je
omámil. Trhly sebou zas, sklonily hlavu k zemi,
jakoby se chtěly vyrvati, ale pak už šly poslušné
dále jako beránci.

Ó, což tohle bývaly slavnostní chvíle i pro
mne| Byl jsem obdarován od matkypomazánkou
i vejci, abych dobře pásl.

Každá kravka mívala své jméno a v jedné
vesnici vystřídala se známá jména vše:hna. Každý
pasák chtěl míti něco zvláštního, »Švýcarka, čimla,
stračena, jelens, boubela, pivoňka, plavka, plovka,
lysá, ponděls« ozývalo se stále se všech stran
ranním vzduchem.

Ráno jsem honíval vždy do lesa do paseky
»za zadní«. Kravky znaly cestu už nazpamět a
šly poslušně cestou obraženoudlouhými hradbami.

„ ta krásná jarní rána na pastvěl — Po
hádková — nezapomenutelná!

Miha jako bustý závoj válela se přes tmavé
lesy, obkloporala je jako začerovaný svět a krá
šlila vrcholy jejich podivnými útvary. A kam za
leble, všechno pokryla tisícerými roztříštěnými
rosními perlami a na stéblech travin boupala so
jemným nádechem šedého chmýtení,

Najednou clona mlhy se roztrhla a do žhava
roztavené měděná tvář slunce zaleskla se korus
nami stromů.

Zajásal les, rozezpíval se, rozehrál se v ne
vyslovitelných melodiích. Tisíce brdel rozezvučelo
se v jásavý rytmus akkordů a tisíce ohlasů ro
sešumělo se v jemnou, sotva slyřitelnou symfonii,
znějící jako z dálky, jako z říše pohádky, z říše

Drobná obrana.

Zpět kupohanské sarovesti. Starobylá bašta katolicismu, mocnářství Rakouské,
vzdala se v letech šedesátých minulého století
svého tradicionelního poslání v ochraně kato

licismu a odhodlala se ku kapitulací pčedničivým proudem svobodářských zásad., 
koliv věnde liberalismus osvědčíl se býti
škůdcem lidu a proto v celé Evropě se spu
dhřelé liberální hospodářství odstraňuje, začiná
právě nyní v Rekousku opět silnější hnutí
v poslaneckých kruzích ve prospěch zbankro
tělé nauky svobodářské, Jame vědy proti všem
říším o půl stoleti pozadu a kulháme za ji
nými v každém ohledu, Tak dle novinářekýci
zpráv chystá německý„pokrokář“ dr. Vogel
podati v říšské radě návrh oa „opravu“ man
želského práva v duchu liberálním. 7,

-© Dle jeho návrhu zejména má být zrašene
překážka manželatví. pozůstávající. ve slibu čie
toty katolickýob,;dnahovnicha řehololků, vy
stonpili-li z.církvu,- překáška„menfeletvíped
rozdílnost , náboženského, vyznání, má "b ýt
zrašena nerozlučitelnost „munžel
ského svazku, která dosud měla místo i
při sňatcích smíšených, kde jen jedna strana
byla katolická atd. , :

Jak patrno, stýská se pánům.snad po
králičině a proto musí se základam společnos:
ti, t. j. křesťanskou rodinou pohnoati. Rozvod
má se usnadniti, aby byla žena „osvobozena“
asi tak, jako jest „svobodnou“ u pobánských
nynějších, národů, kde.muž „sprostí“ i zákopi
tou ženu svou svazku manželského, kdykoliv
se mu zlíbí. Ženyu pohanských nynějších ná
rodů, n. př. v Indii a v Číně, jsou následkem
tohoto „pokrokového“ názora o rozlučitelnosti
svazku manželského ve stejné as ceně jako
domácí zvířata; a k podobným cílům eměřnje
pokrokové zákonodárství moderní svým ná
zorem o manželství. Nemůžeme ovšem předem
řící, k jskéma blahobytu přivedou nás obmýš
lené opravné návrhy německých pokrokářů,
ale můžeme si učiniti úsudek o tomto dobro
diní ze zákonodárství francouzského,

Ve Francii následkem volnosti rozvodů
obyvatelstva vůbec nepřibývá, takže francouz
ský národ spěje k neódvratnému osada —
vymření. V Amorice r. 1870 bylo 10962 roz
vodů, v roce 1886 již 25586 rozvodů, proto
také domorodého obyvatelstva nepřibývá atej
ným poměrem jako před rokem sedmdesátým,
ačkolivpříliv přistěhovalců-atále do. Ameriky,

Pochybujeme, že státníci rakouští v ta
kové „opravě“ © manželského zákonodáretví
budou ©spatřovati prospěch Rakonska,' ale
kdyby při osvědčeném svém bystrozraku misto
kýžené slevy daní a jiných naléhavých oprav
socialaích chtěli tito pánové poplatnictvo ta
kovými „vymoženostmi“ obštastniti, pak s0u
díme, že by uvědomělé ženy vyvolaly samy

nepřokonoon odpor proti zamýšlenémusvému zotročení. .
Katelická mmiversita. „Čas“pácháne

rnastné vtipy na přání katolíků našich, aby zří
sena byla universita v skatku katolické. Milý(S O
tajemné, mystické, zrakům smrtelníka nedo
stupné — — —

A drozd rozevřel křídla ová, zatřásl jimi
v šíf i hloub, rozčepýřil kropenatý háv na těle i
na hrdle a již linuly setáblél trhané zpěvy údo
lm jako zvěst krásy, touhy, nevyslovené poesie a
nadpřirozeného cítění. A kukačka vpadla v melodie
ty jako kovový hlas zvonku, chvějícího se nesmě
lými údery a toužícího po něčem dalekém, ne
známém, tajemném ...

Najednou celá tříšť paprsků slunečních roz
stříkla se po pasece a zahořela tisíci brillianty
v nesčetných rosních krůpějích, visících na obnu
tých stoncích travin jak včely na květech.

Probudil se trávník, Z úkrytů svěží zeleně
vyřinnl se život jako pod stavidly vodopád a ja
kousi mocí tajemnou zrodil se všude spěch, shon,
šum, vír a ruch. Modřavý tesařík zahřál dubóu
krovkamí svými v jasu slunce a roztéhnal dlouhá
tykadla jako labužník lapající sytou, opojenou
vůní. A pavouk vynořil kulaté své tělo z porose
ného lůžka, protáhnul své kolenaté nohy nahoru
a dolů a již se vznášel mejestátně přeszemšenou
pavučinu jako král, oděn zlatohlevem slunce,

Zalehnul v ozářený les tichý větřík, zatřásl
korunami velikánů a doplnil velebnou symfonii
v tajemný ševel. Rozčeřila se noehybná hladina
temné lesní tůně a veliké lekníny rozhoupaly se
jako víly na vjnách. A celý roj vodoměrek prchl
bázlivě v změť zelených třtin a jiš na sta vůní
neslo se z travin vstříc probouzející se přírodě
jako jemné kadidlo,

Slunce povystouplo výš a zatopilo vodopá
dem paprsků a jasu bujnou, kypící zeleň protější
stráně. Zachvěla se pod tím smělým políbením,
zatřásla sebou v tisícerém záchvěvu a rozepěla se
s blubským lesem v jediný hymnus chvály a já
sání. Pěnice, pěnkavy, lindušky, čermáci, stehlíci,
čítkové « sedmihlásci, vše to v neurčitém nastu
pování vpadalo v jedinou tu úchvatnou a velkole



Čase, lépe Jest bojovati věonými důvody nežjalovými úžklebky;s pak ti do katolické uni
v y mnoho ; poměvadě do ní stejně
tvoji stou choditi nebadou. Když jsi však
jiš vyrakóval s celým úvodaíkem vodnatých
frází, neměj za zlé, že tě na všelloos upozor

níme. Že by měli na pokrokové snahy patent
tořiko protestanté, to nám dle mnohých zkuše
ností nejde nijak do hlavy. Víš snad, jak „po

krokově“ sl počínala universita česká, k 6byla zlutheranisována? Čteme na protestantaké
mistry plno narážek, že dbali víc o svou kapsu
než o vzdělánímládeže; stálo mueili býti k tomu
připuzováni, aby nezanedbávali lekcí. Nedivme
ce; vždyť sám Luther ee zlobil na filosofii,
která prý matně odporuje theologii. Zvláště
Aristoteles mu byl solí v očích. A jak pomá

hali pooStn pánové roku universityva ? Své syny tam posílali zřídka; a eyny
selských robotníků nechtěli na vyšší vzdě

uštěti, až často i sám panovník mosil za
ročovati. O hmotné potřeby university bylo
rabídně postaráno. Pověstný Václavz Budova,
terf.přece tehdy náležel k největším radi

álů, zůstaldlaženmistrům za svéhochla
na 19 kop, takže masil býti apomínán. Poslu
chačů na zlutheranisované universitě bývalo
kolem 80. A jak ei počínala tohdy mladá kol
lej jeunitská? Nejlepší avědectví jí vydávali
husité a protestanté sami, kteří své dítky je
suitům rádi svěřovali; od těch by se tedy Čas
mohl poučiti, že by nebyla katolická univer
síta tak hroznou příšerou.Sám kalvinský báa
nik Fortanst z Juvalty si libuje, Zo se u je
enitů vDillinkách mnohému navčil a že se tito

dobře starají o pokrokových studentů. Historikové současní soublasně tvrdili, že na uni
versitách katolických bylo v ten čas o pořá
dek a kázeň zcela jinak postaráno než na pro
testantských. Ostatně sama pravá ruka Luthe
rova, sám učený Melanchthon naříkal vo Wit=
tenberce na hanebnosti všeho způsobu, jimiž

byli jeho osluchači obecně nakažení. Častopři přednáškách plakal, říkuje, te blízkost soud
ného dne na svóvoli stadentů patrna. V Lipsku
a Heidelberce nebylo lépe. A myelíš, milý
Čase, že by aaad byla svoboda myšlení na
universitě protestanteké tak taze podporována ?
Nevíme; p. Herben by snad leckdy některý
svobodnější aábled propustil. Ale kdyby se stal
rektorem některý ovangelík spřízněný svou po
vahou s Lutherem nebo Kalvínem, pak by
bylo bůř. Víme z dějin, s jakou bezohled

nost Kalvín trestal odpůrceavéautority ajnnobezky stihal Luther jiné novotářské refor
mátoty. Poslednější napsal r. 16223 bisku:————
pou hymnu nadšení, radosti, krásy a lásky. A
tuto hymnu doplňoval tajemný spád čistých vlnek
uprostřed vysokých travin tulícího se potůčku a
dušené zvuky zarosnéných zvonců a klempáků
na hrdlech pasoucích se krav,

Vylítlaz lesa kukačka.Obrátilasejako blesk
v září sluneční, zajássle, zakukala, snesla se stře
lou k šepotajícímu potoku, ale zase jakoby vypla
šena vylítla vzhůru vstříc mobutné záplavě svě
telné a jakoby ji proraziti chtěls, zajásala znovu
vždy silněji a rychleji: »Kuku, kuku [=

" Cit divný, nevyslovitelný, téměř nikdy ne
tušený probudil se najednou v nitru srdce, a do
duše vkrádala se mocná touha po čemsi nezná
mém a přec tek úchvatném, po čemsi nedostup
ném a proto tak opojném, po černsi svatém a
proto tak silné touženém,

A v touhu tu hlubokou a mocnou, že až
slzy draly se v oči, vpadal táblý sten doupňáka
kdes ve vrcholí rozvitých dubů boukajícího, jako
hlas ze světa jiného, bájného, neuskutečnitelného.
Šrdce sezachvělo, duše zelkala « —— —

V dáli ozval se stříbrný hlas zvonku, nesl
se krajinou po zrosených stráních a lučinách, za
lehnul v rozezvučené lesy a stráně, rozptýlil se
tam ozvěnou tisícerou, zanikal v dálce a zase
opět znovu se vracel a čepolal: sAve Maria l«
„ , Rozhoupsly se rozkvetlé zvonky, zatřásly

svými modravými hlavinkami, uchvátily sladké
ony„zvukya vpadlysnimi v jedinoumelodii

tk, Adkah, tak dojemnou,v melodii: sAveMarigle; . :
„. Ž. vesnice vyháněl pastýř ovce. Pohnut

sladkými těmi zvuky, smeknul odřený širék, slo
žil osmahlé ruce na sukovatou hůl a sepjal je.
Zablesklo se lysé čelo v září ranního slunce a za
hořelo pod tímto políbením pokoje. A ožehlé líce
se.pobnulo a oprablé rty se rozevřely a šepotaly
vroucné se stříbrnou melodií zvonků: »Ave
Mariale ©

Slunce vystoupilo výš, rozlilo své světlo po
krajině; vniklo i v údolí e úžlabiny a nádherný
den rozložil se v celém svém majestátu po spán
kem osvěžené a procitlé přírodě — — —

Zahořely lesy nádherněji, rozehrály svůj
koncert veleboěji a já v jejich stínu naslouchal
té jejich hudbě dále a bloudil pod jejich krytem
jako zmámen ještě tehdy, když už dávno ozval
se hlas zvonu podruhé a zval k modlitbám a
k oběti nejsvětější — — —

Ó, zlatá, úchvatná, nevyličitelně krásná jarní
rána—'napasteč!E: .

pům: „Dávám vám tímto věděti, že vám dálo
nebadu tu čest činiti, abych se tak snížil a
nechal. své učení posuzovati vámi anebo někte
rým andělem e nebe. A jelikož svého učení
jist jsem, chci skrze učení to vaším a též
andělů aoudoem býti, tak že kdo mé učení
nepřijme, spasen nebade“. Věru se neklameme,
estliže se domníváme, le by se panu Dru.
ančurovi pod protektorátem plnokrevného

protestanta těžko Denisovy historické spisy
překládaly.

Ten by mu tolik nedovolil co Masařík,
leč by se odřekl mnohých stránek povahy
Lotherovy a Kalvínovy.

A jaké charaktery by katolická univer
sita vychovala? Jen žádnou starost. Universita
Karlova za časn Otce vlasti přece jen lepší
charaktery vychovávala, než první university
protestantské, kdy protestantské „nadšení“
bylo ještě v plném proudu. „Jesnité vychovali
celé zástupy obětavých mučeníků, kteří své
přesvědčení dovedli i emrtí spečetiti. Škola
rotestantisma však plníc se duchy bo
etnými, sobeckými, mučeníků nevychovala.

Svěděi o tom sám protestant Denis. Pamatuj
si dobře, Čase, že Čahera a Mystopol byli mezí

prrntmi průkopníky protestantství českého;Íbíse ti jejich charakter? Co v protestantismu
všude vyčabují choutky osobní, sobecké, pra
covali jesnité nepopíratelně k dobro ku,
zapomínajice rádi prospěchů osobních. V čem
se jeví více charakteru?

Chtěl-li by Časzříditi tedy nějakou univer
divuúspěšnějšíapokrokovější,nežjakábybyla
katolická, musil by se odříci mnohých zásad
Latherových a Kalvínových. Možná, že 0 80
bevědomí a bozoblednosti prvních zakladatelů
universit protestantských ani noví.

Což diva? Luther a Kalvín žili již dávno:
kde pak by tedy Masařík a Herben všecko 0
nich věděli, když nerozamějí ani mnobým vě
cem modernějším? Nedávno přece Masařik
se rozhovořil o neomylnosti papežské a když
mu Rozvoj dokázal, že tomu článku nerozumí,
ztichl jako pěna. Proto nám snad tedy Čas
nezaslí, že jsme byli nuceni zase nyní my
lecjaké jeho názory opraviti.

Má ten Čas baďto paměť děravou nebo
nechápavou, anebo mu achází dobrá vůle
k uznání pravdy. Mimochodem připomínáme,
že by Čas nemohl býti orgánem universitním,
kdyby byla zřízena univervita dle smyslu Lu
therova. Nechť pováží Čae, že byl Luther an
tisemitou rozhodným. V jizlivém štvaní a od
suzování všeho katolického si ovšem Úaaza
starými protestanty pozadu nezňetává. 8 této
stránky by byl pro universitu protestantskou
listem hledanýt.

Nechť Čas odpustí, že mu předkládáme
věci, před nimiž si oči oběma rukama zakrývá.
Dle způsobu volání se řídí i ozvěna.

Politický přehled.
Říšské radě předložen byl státní rozpočet

na rok 1902. Úhrnná potreba jest 1685,117.944
K, tedy o 42,954600 K více než loni, Uhrada,
rozpočtená na 1685,960.357 K, jest o 42,968.722.
K větší loňského roku. Jeví se tedy přebytek
888.413 K. V rozpočtu tomto pamatuje vláda na
některé nezbytné potřeby českého národa.

Dr. Kčdrber hned v prvé schůzi dožadoval
se podpory a pomoci poslanců pro svůj úkol.
Upozorňoval poslance na velenutné hospodářské
úkoly, které prý. nestrpí dalšího odkladu. Poslanci
čeští mají na všechna příkoří zapomenouti a v
míru věnovati se plodné práci,

eské strany v poslanecké sněmovně se sous
třeďují; v nejbližších dnech dojde k úmluvě o
společné parlamentní komissi, A k tomuto jednání
přidruží se také čeští konserv. velkostatkáři s ná
vrhem na ustavení parlam. komisse s mladočes.
klubem a česk. agrárníky. .

První > místopředsedou sněm. zvolen vůdce
něm. strany lidové posl. Kaiser pouze 120 hlssy.
Hrabě Ed, Pálfy, předseda klubu konser, velko
statkářů na říšské radě, vždy rozhodný obhájce
práv národa našeho, vzdal se předsednictví; na
jeho místo zvolen br. Arnošt Sylva=Taroucca. Ná
vrhy, petice a interpellace jen prší, tak že dr.
Kórber, nemoha se dostati k jednání o rozpočtu,
stává se netrpělivým. Předmětem sněmovního jed
nání byl zvláště pilný návrh o zrušení erárních
mýt,a o postátnění dráhy severozápadní a společ
nosti státních drah.

Slovanů na říšské radě je: 65 členů polského
kola, 53 Mladočechů, rg konservat, velkostatkářů,
16 čl. slovanského středu, 13 chorvatsko-sloven
ského sboru, 6 radik. Rusínů, 5 čes. agrárníků,
5 čes. socialistů, 5 členů sloven. klubu pokroko
vého, r bukovinský Polák, 4 čl. polské strany li
dové, celkem 1g2. Němců, k nimž druží se 18
Vlachů, 5 Rumunů a 10 soc. demokratů, je 200.

Nařízením ministerstva obchodu zřízeno jest
Hiditelství vodních staveb a určen přidělený mu

sbor poradní. Řiditelství toto pod nejvyšší správou
ministra obchodu neb jeho náměstka obsahuje
technické a administrativní oddělení, jimž přísluší
společné porady a provádění vodních staveb,

Némecký spolek voličů tyrolských, v němž
jsou soustředění hlavně Všeněmci, přijal resoluci
proti samosprávě jižních Tyrol.

Chorvatský sněm měl v úterý první schůzi
nového svého zasedání.

Dne 16. října s velikou okázalostí slaveno
bylo po celém Chorvatsku stoleté jubileum vel
kého vlastence, slavného bána Jelačiče,

Dne 20. října přijal král Alexandr srbský obě
sněmovny a zabájil zasedání trůnní řečí a přísa
hou na ústavu, Dle nové ústavy má nyní Srbsko
dvě sněmovny a sice sněm, vyšší čili senát a sném.
poslanců (skupštinu).

Ve Francii vzmáhá se nespokojenost s vlá
dou. Roztrpčení, způsobené vypuzováním řeholí
z Francie, rozmnoženo jest velkým schodkem ve
státním rozpočtu. K tomu ještě hrozí horníci
všeobecnou stévkou, nevyhoví-i vláda do 1. li
stopadu jejich požadavkům.

V Seville ve Španělsku za příčinou velkých
nepokojů ©obsazena vojskem veškerá důležitá
místa; zvláště jsou střeženy veřejné budovy, kláš
tery a továrny.

Nespokojenost v Londýně s vedením války
vAfrice rozšiřuje se po celé zemi. Zprávy z jižní
Afriky stávají se čím dále tím řídčími, nebot
censura potlačuje nejen dopisy, ale i telegramy.
Angličané myslili už, že mají Bothu v pasti; než
unikl jim zase, Botha proto vírhl do Natalu, aby
odvrátil pozornost Angličanů od řeky Oranžské,
a tak usnadnil postup čet boerských do Kapské
osady. Nejnověji rozšiřují Angličané zvěsti, že ge
nerá) Dewet následkem poranění zemřel,

V táborech koncentračních, ve kterých jsou
sehnány hlavně ženy a děti boerské, panuje úžas
ná úmrtnost.

Přede všemi jinými mnichy zasluhovali
by chvály Jesuité. Mám radost s toho řádu,
že pěstujíce vědy podporují naši věc (huma
nismus) a še nás připuzují k snaze a bdělosti.

Tak učený paedagog a humanista pro
testantský Šturme.

Z činnosti katol. spolků.
SvatojesefskáJednota katol mužů

a jinechů pro Slezské Předměstía okolí pořádá
dne' 27. t. m. ve Slatíně v hostinci p. Frant. Ne
tašila spolkovou schůzí o 8. hod. odpolední, při nít
předoášeti budou: dp. Frant. Jokl, kaplan králové
hradecký, (Křesťansko-sociální program rolnický) a
vdp. Jan Černý ;(Jest náboženství sbytečné?).

Z Vídmě. (České bohoslužby). Jednota av.

Mothoděje ve Vídni, jejíž hlavním účelem jest vydršovati české bohoslužby, má 6 odborů a sice 1. v XV,
okr. Pelzg. 17, 2. v XII. okr. Niederhofeřstr. č. 3., 3.
v X. okr. Vielandpl. č. 1., 4. v XX. okr. Treustr. č.
74.,6, vInsersdorfa Ortstr. č.33. a6. v XVIIL.okr.Wiche
telg. č. 86. České bohoslužby konají se: 1.) V I. okr.
v kostele sv. Anny, Annagasse, o půl 10. hod. ráno
kázání, pak měe av. s českým zpěvem. 3.) V X. okr.
ve farním chrámu sv. Janes Ev., Himbergeratr., 0 6.
hod. odpoledne kázání a sv. požebnání, 4.) Ve farním
kostele av. Jana Nep. v XIL okr. v 5. hod. odp. ká
zání, pak sv. požehnání, 6.) Ve farním chrámu u av.
Brigity v XX. okr. po dobu adventní a postní kázání
a sv. požehnání o 4. hod. odpol. Pohledněme blíše ns
Jednotu sv. Methoděje. Kdo vlastně je tím hlavním
činitelem a duší její? Kdo jsou její členové? Kdo za
kládal tuto Jednotu a odbory její? Je to snad inte
ligence? Bůh chraň! Kromě vadp. preláta Dr. Hor
ného, našich českých kazatelů a pranepstrného pro
centa inteligence, kterou by na prstech jedné raky
spočítal, nestará se o České bohosluěby ve Vídni nikdo.
A kdo tedy? Jest to vesměs lid pracající, chudý,děl
níci a malí řemeslníci. Ten chudý lid nelituje těžce
vydělaného groše, obětoje jej na české bohoslaěby,
by tím poskytnuta byla jemu přílešitost duševně aa
posíliti. Z výroční zprávy Jed. av. Meth. za r. 1900
vysvítá, že český lid ve Vídní platí ročně na české
bohoslužby 6326 K 61h. Mezi dobrodinci v samotné
Vídnijsou ponzedva, z nichž jeden knězem. Jest tedy ne
jen záslahou, ale i chloubou chudého katolického lidu
čaského, že téměř sám ai České bohoslužby vydržuje.
Rok od roku přicházejí tisíce našinců do Vídně, by
si tu našli výšiva; z těch málo kdo umí německy.

A že každý Ine ku avé mateřské řeči, vyhledává ppříchodu svém do Vídně českou společnost neb český
spolek. Jak se často stává, že mnohý dříve, než se
doví o upřímných přátelích v Jednotě av. Mothoděje,
dostane se do drápů nevěrců socialně demokratických
neb národních dělníků, jiš jsou si v ohledu nábo
ženském rovni; pak veta po něm. Bude proto velice
prospčšno, když P. T. veleb. duchovenstvo častěji apo
sorní osadníky avé na Jednotu sv. Methoděje a po
radí těm, kdož se míní do Vídně odebrat, aby brzy
našli místnost některého odboru Jednoty. Nechť je i
vyzve, aby se přihlásili za člena její. jednotlivých
odborech poskytne ae kašdému příležitost nejen ná
božensky se vzdělati, ale i ušlechtile wepobavíti. Po
dotknouti slaší, pořádá-li některý odbor buď slavnost
svěcení praporu, divadelní představeníneb jinou zá
bavu, že bývá návštěva vědy veliká; sami nepřátelé
to katolíkům čes. závidí. Tak ku př. v neděli dne 6.
Hjna měli nár. dělníci schůzi, ne níš veřejně přiznali,
že návštěva pří alarnosti tříletého trvání katolicko



pola jednotybylatak volilká,šese tamaní on
více 'neš „pů

E nemobiprodrati. Toť pěkné svědootví,že čes
ch „klerikélů“ je
rodní dělníci rádi tvrdívají.Velikou sásluhu o české

Idrahého", jak

bohoslužby ve Vídni má královébradecká diecéze;
neboť v ní se každého roku konají sbírky na čes. bo

hoslašby. du Pán Bůb zajisté odplatí všem dobro
dincům s Čecha Moravy, byť přispěli ku abírce sebemenším dárkem. Příspěvky přijímá vsdp. prelát a ka

ital. děkan při metrop. chrámu sv. Štěpána Dr. Ant.
orný, předseda ústředního výbora ve VídníI., Step

hanspiate 5. A ku pomoci měli by onad také přispěti
ohromášdění nyní ve Vídni čeští poslanci. Když tou
vysokou politikou jasykovou a kanálovou příliš daleko
nedospěli, mohli by ss snad k odatrkovaným bratřím
vídeňským snížiti a um svůj na jeho povsneseníbys
třiti; nám pomůše jen drobná práce. Třeba ještě při

enouti, še jedním z nejčinnějších členů Jednoty
jest p. J. Horák, jenž jí věnuje téměř veškerý svůj
prázdný čas.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy dlecésmí. Ustanoveníjsou: pan

Ant. Kozák, děkan v Hořiněvsi, za děkana do
Holohlav, p. F. Stejskal, kapl. v Něm. Brodě, za
faráře do Sv, Kříže, p. Frant. Póter, koop. ve
Velké Úpě, za koop. do Bernartic, p. Jan Středa,
koop. Heřmanický, za koop. do Dol. Dobrouče,

, Fr. Šeda, koop. v D. Dobrouči, za kaplana do
Řořic, p. J. John, koop. ve V. Upě,za proz. ka
techetu do Trutnova, p. J. Vaníček, katecheta
v Hořicích, za katechetu do Dobrušky, p. Jarosl.
Schovanec, kapl. v Nechanicích,"za katechetu do
Světlé, p. Ferd. Jehlička, kapl, Přibyslavský, za
kapl. do Kácova, p. Ant. Bartoš, administr. Bra
nišovskýze adrinistr, do Modletína,p. Antonín
Vančura, katecb. Cbrudimský, za katechetu do
Hořic, p. Frant. Dvořák, katecheta v Ledči, za
katech. do Chrudimi; z neomystů: p. Jos, Smí
šek za koop. do Klášterce, p. V. Demel za kapl.
do Č.Verneřovic, p. K. Černý za kapl. do Že
huně, p. B. Hubáček za kapl. do Borohrádku,
p. J. Pavel za kaplana do Přibyslavi. V Pánu
zesnul: p. dr. Ferdind Beneš, prof. morálky, re
daktor Děd, M., rada církev. souďu v Hradci Kr.,
t 13. října t. r. (naroz. 1860, vysv. 1883.) Na
odpočinek vstoupil: p. Jan Otčenášek, farář
v Hořičkách.Uprázdněná místa: Praebenda Ullers
dorfská při kathedr. kapitole od 4. října, Hoři
něves, fara patron. J. Veličenství, od o. října,
Hořičky, fara patron. knížete Schaumburg-Lippe
od +. října t, r. .

Měst, uastupitelstvo v Hradci Král.
konati bude v pátek dne %5. října 1901 o 4. hod,
odpol. r zasodací síni řádnou schůzí s tímto progra
mem : 1. Rozhodne se o žádostech za udělení práva
domovského. 2. Doplňovací volba t člena měst. rady
a 1 člena výbora spořitelny. 3. Návrhy na realiso
vání zápůjčex potřebných k zaplacení kupní dobírky
za dům č. p. 34 v Hradci Králové dle usnesení ze
dne 15. listopadu 1899, kupní dobírky za %, doma
Č. p. 126 dle usnesení ze dne 28. prosince 1400, na
adaptace domu č. p. 230 dle nenesení ze dno 18,
března 1901 a na doplatek nákladu za stavbu obec.
a měsťanských škol dleusnesení zo dne 14. Července
1896. 4. Obsadí se místo učitele odb. II. při měšť.
škole chlapecké a def učitele při obecné škole chla
pecké. 5. Návrhyudboru pevnostního, 5. Dá se dobro
Zdání o žádostech za udělení koncesne hostinské
p. Váci. Donáta v domě č. p. 358 u p. Václava Rosy
v novém jeho domě na nábřeží Františka Josefa I.
7. Rozhodne se o žádosti pí. B. Hamplové, vdovy po
měst. důchod. adjunktu, za pensi, po případě za dar
z milosti. 8. Rozhodne se o žádosti pí. Anny Mikové
sa příspěvek na pohřebmanžela jejího p. Jindř. Mikůe
a za měsíční příspěvek, 9. Rozhodne se o žádosti
pí. Anny Zámečníkové, vdovy po městském inženýru,
Sa ponechání ročního příspěvku dceři její Marii na
doba stadií v ústavě pro vzdělání učitelek. 10. Zadá
se nadace W. W. Tomka. 11, Schválení jmenování
suppl. učitele při vyšší škole obchodní p. Dra. Frent.
Zachovala učítelem skutečným a nově jmenovaných
wuplujících učitelů při téže škole pp. Ad. Mikonuska,
Frant. Romparta a Jos. Šlejbara. 12. Rozhodne se
o žádosti Josefa Audra, polic. strášníka, za povýšení
do třídy I. 13. Rozhodne se o žádosti p. Joách Saxla
za odepsání obnosu 998 K za kůru r. 1896 mu pře
depsaného. 14. Žádost „Filharmonie“ za aubrenci.
15. Stane ee usnesení o zřízení nového stojanu pro

itnou vodu pod Kozinkou. 16, Předloší se kusohvá
ení zadání práce klempířeké na věžích av, Dacha a

rozhodne ae o žádosti měst, assiat. p. Ant. Lochmana
o renumerací za dozor při rekonstrukci těchto věží.
17. Sdělení. 18. Verifikace protokolů. 19, Dotazy.

Jednota katol. tovaryšů v Hradel
Králové pořádá v neděli dne 29. října t. r.
divadelní představení: Ženská otázka. Veselobra
od AL. Klášterského v 1 jednání. Na to: Tři Fa
raonové. Veselobra v r jednání od Kolára. Ceny
míst jako obyčejně, Začátek o půl 8. hod. Konec
o 10. hod. Předprodej lístků v Adalbertinu číslo
dveří 1

Dary na tační fond ústředního
svazu diecósních spolků. P. t. duchovenstvo
vikariatu bořického konalo na podnět svého vi
káře Mgr. preláta Hakla zvláštní poradu o mimo
řádné pastorační činnosti a učinilo při tom sbírku
na- agitační fond ústředního svazu katol. diecés
ních spolků obnosem 24 K. Ke sbírce přispěli p.

£ pp. Mgr. Hakl 4 K,sekretář Kalsé 3 K, pp.
faráři Douda, Vít, Kučej, Hlavss a Kašťák po 3
K, pp. faráři Hlavsa, Vaško, Vík, pp. katechéti

Parka Melich, Šeda a Vančura po 1 K. ZaplstPán Báb

Úmartí. Due 23. října t. r. svařel v Hradol
Králové p. Ant, Vacek, povozník a majitel domu,
odevadán do vůle Boží v 59. roce věku svého. Po
břeb konal se ve čtyrtek dne 24. října na hřbitov
Pouchovský. — V úterý dne 22. říjos 1901 somřela
v Hradci Králové po krátká nemoci u věku tří a
půl roku Annlnke, dceruška p. JUDra. Guatara Ha
báčka, c. k. nám, státního nárladního, Pohřeb ge ko

nel dne 24. října ne hřbitov © Pouchově,
Hubelíkovy kemeerty. Úspěchykon

certního mistra Kubelíka nemohou se vůbec jiš
ani stupňovati, nýbrž mohou se jen registrovali,

koncertní obecenstvem přeplněna, takže hmotný je
jich výtěžek rovnal se pomalu americkým honorářům.
Hradec jest skutečně po výtce městem hudby milov
ného obecenstva a milým útulkem všech virtuosů.
Kubelík dává Hradci přednost přede všemi českými
městy. Nadšení mládeže městské byla tak pro
mistra rozohněno, že vypřábla koně a dotáhla
povoz až k hotelu. Pochybujeme však, že tito
dobrovolní tahouní proslaví město naše v budební
historii.

Spolku sv. Vímeemee darovala stolní
družina v Borromeu 10 K místo věnce na rakov
p. Frant. Soukupa v Lochenicích.

K černé kronice hradecké. V noci
po posvícení spadli dva vojíni zdejší posádky násled
kem us požitků posvícenských s okna kasáren a
zaplatili pád svým životem. Vojín 36. plaku sůstal
na místě mrtev, kdežto vojín 27. dělostřeleckého
pluku jevil ještě známky živote, ale somřel ještě tý
den večer.

Vojenský kemcert. V oeděli ďne 27.
řijna t. r. bude se odbývati koncert c. k. pěš. pl.
č. 42. v hotelu. »Merkur=, Vstupné za osobu 40
b, rodina 1 K. Začátek v 7. hod. večer.

Z Ponchova. O slavností Posvěceníchráma
P. posvěceny od dp. faráře mnášeho za assistence
vlp. J. Oelara, ctp. bohoslovce J. Novohradského nové
varbany o 12 rejstřících od pražské firmy Petrovy
zde postavené za 8600 K. Akademický malíř pau
Ottmar £ Ústí n. O. maluje 2 velké uástropní obrazy
na klenbě chrámové (P, J. přítel dítek a sv, Václav) a
8 medailonů v rozích klenatí. Hradecký trublář pan
Nevyhoštěný upevňuje na novém kůru nové vkusnější
sábradií a p. Joneš, dokončiv bohatou malbu lodi,
okrašluje presbytář (za 2200 K) a obnovuje sloupoví
a římsy kol objevené frosky, kteráž sama teprve
příštího roku bude restaurována. Vlašský alob a celá
konstrukce fresky jeví velikou podobu a obrazem
hlavního oltáře u Panny Marie v Hradci a prosrazuje
buď téhož mistra aneb jeho žáka, Zevně jest kostel
již obíjen a věže i žlaby natřeny. Dělníci p. Petra
nalírají ještě dveře chrámové. [ ten akkordioa u 88
kristie nově poniklovaný třpytí se jako stříbrný, O
dušičkách uzří hradečtí příchozí svatyni naši no-li
zcela, tož alespoň z větší části „okrállenou jako ne
nevěstu muži svému“. Teká renovace seblých oltářů,
kazatelny, křížovécesty a staré křtitelnice blaboskloná
slíbena od pečlivého nynějšího patron. komisaře pana
rady St. Červeného na budoucí rok. Potom nebude
avatyně zdejší mimo Hradec ve vůkolí míti sobě
rovné. Nemalou zásluhu při věelikých těch různých
opravaých pracích kostelních zjednal sobě nad jíné
p- stavitel městský Melcr, jenž po všecken čas ku
postapa díla pilně dohlížel.

kupa, otce vadp. kanovníka Dra. Soukupa a vdp.
faráře našeho konal se za přehojné účastí veškerého
místního občanstva a ra nevídaného zde počtu du
chovních v neděli dopoledne na hřbitov zdejší. Zeanulý
kmet požíval po lopotné svó práci ns pohorském
statečků v Branné, kde býval dlouhá léta obecním
rychtářem, zasloužilý odpočinek u syna kněze a byl
pro svou milon a účinnou povabu všude oblíben.
Proto také jeho pohřeb byl osvědčením této vše
obecné vážnosti a úcty ku blavě v poctivé práci usta
ralé. Pohřbu nůčastnilo ae celke.« 11 kněží a 4 bo
hoslovcí, Mrtvolu vykropil nejprv v domé sám aya
vedp. Dr. Soukup a obětoval mši ar. za spásu duše
semřelóho, načež pohřební průvod vedl až na břbitov
vedp. kons, rada Dr, Šale. Pohřbu se súčastnili dále
pp. kons. rada Dr. Ratb, prof, Dr, Jindra, apiritual
Dr. Hejčl a vicerektor Novotný s bohoslovcí, ředitel
Rrobý, katecheta Sekera, ředitel Dr. Reyl s deputací
chovanců bisk. Borromaea; z okolních duchovních
vúčastnili se p. děkan Hulata a p. farář Brunclík,

Dar. Nově jmenovaný faráf v Nové Paco dp.
Josef Vomočil daroval u přílešitosti své Installace
kat. vzdělávací jednotě temní obnos 30 korun, za něš

"výbor notivé díky vzdává.

Volná konference vikariátu obradim
ského, chrasteckého a pardnbického přes nepřísnivé
počasí, které bylo dne- 17. října, ae vydařila. Byloť
zastoupeno úhrnem 6 vikariatů: Pardubice,Chrudim,
Chrast, Vysoké Mýto, Skuteč a Čáslav,buďto svými
pp. vikáři (4) neb pp. vikariátními sekretáři (2).
Účastno bylo oslkem 34 kněží. Za předsedu volné
konference zvolen všeobecným nadšeným souhlasem
osvědčený a nounavný, i pro naši věc vědy obětavý
vdp. vikář Tomáš Střebský s Mikalovic. Po obvyklé
modlitbě a uvítání přikrodeno k jednání konference.

P. vikář vé referát© naši

Koh Kaadozánlmrázma
vém dle sdělení říš. poslance p. ee. Žičkaz ; y
parlament dělný, omad již v tomto zasedání říšské

rady bade přísnivě projednána. 2. Potice sa plo. a
jiných stavů, kterou svého času jménem svých člen
odalo Politické družstvo tiskovů v Hradci Králové,

nalézá 00 nyní u ministerstva a jost třeba krátkými
souhlssy s peticí oslou akcí ku předa pobmouti.
Soublasy ty, jak jiš v listech oznámeno bylo, sbírá
p. vikář Střebský a zašle je Nejd. Episkopatu,
v této záležitosti učiní patřičné kroky. 5. Co se týče

otásky patronátní, odlnje p, vikář Střebský, še peticevšechny zaslány byly Říma, odkud jiš v brsku
čeká se odpověď, o které upraveny budou vikariáty,
aby se o dalších krocích mohly uradití. Ohledně vy
Muení této zálešitosti v Římě podotýká p. vikář, še
cestou nonkromou sděleno, še Řím sám initiativa-
v této věci neučiní a ponechá snad vše vzájemné
shodě nejdpp. biskapů e pp. patronů v j ivých

vé p. vikář mpráru o
sjezdu duchovenstva vo Vídní, me němš nspešeno pro

letošekpodati Hěské radě job aby duchovenstvaupravena byla aspoň spravedlivá pento a guišaue

nálky, jakoži aby "P lo se služné antisipando.:Po táchto sděleních přikročeno k otázce programové:
+0 ofrkovním spěvu dle „Oltáře“, o ktoréš důkladně
pojednal výborný znatel hudby a spěvu dp. Jan Šte-
fánek, faráť ve Vápenném Podole. V pojednánísvém.
dnkazaje, že ku vsnešenému konání bohoslužbynálaší.
též přiměřený zpěv církovdí. Během časn však dostaly:
se do chrámu Páně muohé písně bezcenné baď textem
neb nápěrem. Ty třeba ponenáhlu vymýtiti a jednotu
spěvu zavásti. Ato je právě úkolem „Oltáře“ jako
zpěvníku chrámového. Tam vybrány jen písně cenné,
přimýkající se ku bohoslužbě, Jen třeba tuto reformu
zpěvu círk. prováděti posvolna a energicky, aby
aspoň v chrámech diocáse naší ozýval se spév skutečně
ušlechtilý, povznášející duši k Bobu. Debaty o tomto
předmětuúčastnil se nejvíce vdp. Dr. Mrštík, arciděkan
v Chrudimi, který v mnohém poučil evými akušenostmi
s obora zpěvu církevního. Uvedl sejména výnoa c. k.
zemské školní rady z 9. října 1809 č, 22,645 okres
Vrohlabský, de jecu učitelé povinni, aby ovišili píeně
církevní dle „Oltáře“ a zároveň připomíná, še Nejd, Kon
eřstoři v Hradci Král, sdělila c. k,somské školní rada
dne 31. prosince 1899 č. 41.142, še písně v „Oltáři“.
i v českých okresích školních mají býti cvičeny a
podotýká, če i okresní školní rady české, kdykoli
o to bylo žídáno, vyrosuměny byly,že jde-li o uží
vání „Oltáře“ jsko zpěvníku, není zvláštní apprchace *

třebí. Konečně promluveno i o zamyšleném rozdé
ení diecósí dle národností a všeobecně uznáno, že

jednání, směřující k rozdělení nedílného našebo krá
lovatví, by církvi i sr. nábošenství bylo ku kodě,
a jest tudíž vlneteneckou i kněžskou povinností všeho
kněžetva českého proti onomu stanovisko zaujmouti.
Akce v této záležitosti natanovena, bude všem českým
vikariatům v království Českém sdělena. Ka konci
konference vaali pp. účastníci též na vědomí nedávné
jednání pp. delegátů při valné hromadě organieova
ného učitelstva v Praze, kde předložena byla i otázka
k hlasování (zda tajnému neb veřejnému nevíme),
mají-li s organisace býti vyloučení ti pp. učitelé,
kteří přijmou pozvání k obědu na faře. A při tak
důležitém bodu hlasovalo dle naší informace 88 hlasů
proti vyloučení a 80 pro. Zajímevo, de proti vylou
čení hlasoval a minvil táž delegátorang. ang. vyznání,
A příčina, proč hlasování tak dopadlo, že prý je
dosud mezi učitelstvem mnoho charakterů nevyspělých!
Po několika soukromých dotazech konference vadáním
nejerdečnějších díků všem pp. přednášejícím, zvláště
p. vikáři Střebskému zu nezištnou píli a námaha
jeho — skončena.

. Uzavřemé školy. Následkemrozšířenína
kažlivých nemocí, spály a osýpek mesi školní mlá
deží, byly veškeré obecné i měšťanské školy v Pardu
bicích £ nařízení školních úřadů na dobu 14 dní
usavčeny. Vyučovati se počne na všech tamějších
školách až 4. listopadu.

Z Pusté Kamenice. Dns 17.říjnapřed
26 lety skládal přísahu na farnost Pustokamenickou
u Skutče dp. P. Otakar Richter. Během čtvrtstoletí

získal cideovaný pán je zásluh, že došlyuznání od posledních dvou Nejdůstojnějších pp. bisku
pů mnoha vysnamenáními. Bylť dekorován záslnžným
límcem, jmenován osobním notéřem biskupským a
osobním děkanem. [Iosadníci uznávají jeho. veliké
zásluhy. Obsoní sastapitelstvo obojího vyznání jme
novalc jednomyelně důet. p. faráře P, Ot. Richtra
čestným občanem. V neděli dne 320.října projevila
kolatura vděčnost svou k důstojnému Panuuspořá
déním dojemné slavnosti na počest 25letého jubilea
jeho. Za zvuků hudby vyšli ku faře: družice, školní

mládež, učitelé, obecní Baokupičelabro, sbor hasičský,jehož důst. Pán členem zakládajícím jest, a velký
zástup kolaturníků; pak pana faráře ae čtyřmi kně
žími uvedli do kostela. Pan starosta Pastokamenický,

romluviv dojemně, odevzdal důstoj. p. faráři skvostný
diplom čestného občanství a notářaký praten, zakon

pený od kolatarníků, Na kruchtě zapěn slavnostní
abor. Jak ve slavnostním kázání důstojný p. farář
Krouneký-se zmínil, málokterá obec Pastou Kamo
nici předešla ve vděčnosti ku svému duchovnímu
pastýři. —k.

Teké — Sakelevé! Volbyakončeny,jen
ta a tam ještě zavzní jako dozvuk některá episodka
s volebního boje. Jeden takový obrázek nám může
podatí názor o našich „národnitb“ poměrech v té
neb oné krajině. Tak na př. ve volební skupině
Ústí—Žamberk: Pro pokrokáře Dra. Štemberku se
silně agitovulo; agitátoři prý měli denně 5 K a co
utratili, To celkem není nic proti jejich svědom! —
všdyť pracovali ovědomitě| Ale zaráží českého člověka
horší korrapce u sokolské jedné organisaceo, které
sapomínejíc na velikou myšlenka Tymlema, stává ce
agentem podvratných živlů. Jak se rozamí jednotli
vým asokolským heslům u spolku v K., který máme
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„Již konec října, aty jsi dlužen
posud předplatné na celý ročník

„OBNOVY“
tak mnohému našema čtenáři svědomí posud
marně domlouvá. Kdo tudíž toho červa, který
„neustává v hryzení,“ chce ukonejšiti, otevři
nitro svó tobolky, zaplať a uvidíš, že budeš
pokojnější. Nám potom bude lehčeji též,

Dušičky,
Když jsem patřil k ministerstvu bohopocty

— je tomu bez mála půl stoleti — rád jsem
si na věži zazvonil. Jestliže se zvonily „hrany“
—což vždyo polednáchbývalo—velice rychle
jsem se hleděl dostati od stolu, u něhož sa
jen společně a se společnou modlitbou obědva
lo, abych aspoň o půl jedné byl na věži, je
likož v jednu na nás čekal již „pan kantor“
ve škole s početním úkolem na tabuli napsa
ným, jejž jsme ihned luštiti musili. Něčemu
se podnes při tom divím, že i židoveký
chlapec rád si zazvonil. Bylo to tím, že duše
lidská přirozeností svou jest křesťanská, jak
Tertailian pravil, který latinsky napsal: Ani
ma natura liter est christiana? Anebo vnad
tim, že duše je přirozeností svou „klukoviána“
čili, že kluci jsou všude stejní? Tolik však mi
uvázlo v paměti, že kollegové moji z minis
terstva bohopocty nechtěli židovskému ho
chovi toho dopřáti, aby si též zazvonil, řkouce:
Jdi si zvonit na vaše zvony! To ovšem byla
nemožno, ale že milý Josef Hammerschlag měl
duši přirozeností svou obchodní, zazvonil ně.
kolika krejeárky a jeden z nich nabízel tomu,
kdo ho pustí ke zvonu. Co se mne týká, mu
sím se přiznati, že mně ho bylo líto, že byl
„židáčkem“, a že mu to dělá bolest, když si
8 námi zazvoniti nemohl, A tak — to už
dobře nevím, zdaž zadarmo, nebo za krejcar, —
bylo mým vlivem, který v ministerské radě
mnoho platil, an ee vědělo, že budu stadovati
— rozhodnuto, že si milý Josef egypský směl
zazvoniti, ale jen nejmenším zvonem.

Tato záliba ve zvonění uvázla mi hluboko
v duši. I když jsem již r miuisteria ©boho
pocty propuštěn byl a latino, snad i také již
řečtinu studoval, ještě jsem v staroslavném
jistém krajském městě občas na věž zašel,
abych ei zazvonil. A nemusi) jsem podpláceti.
Sturý kostelník Šoltys byl rád, že jsem lo
zastával.

A jedno takové zvonění mi
nikdy ze erdce nevymizí. Bylo to večer na
den VšechSvatých. Nejprv jsme „všemi ela
vili“ —jak to v předvečer svátků bývá — pak
zvučel zvon největší, vybízející věřící k osla
vení vtělení Páně, při čemš já jsem stál u
zvonu nejmenšího. Tím se totiž „po klekání“
vždy třikráte udeřilo „za dušičky“. Dozněl
zvon největší, já se chystám, jako jindy umě
lým způsobem zvonem tak trhnoati, aby jen
na jednu etranu „srdce“ jeho udeřilo, ale
starý zbožný zvoník pravil mi: „Dnes víc,
dnes na to čekají“,

Usmívej se tomu, kdo chceš a dělej na
tu „pověra“ vtipy kterýkoliv pastor, mně ta
slova dojala hluboce a dojem ten každého
roku u večer Všech Svatých sladkobolně se
ozývá. Já v tom podnes vidím a cítím blubo
kou a něžnou tehdejších městských starců víru
v nesmrtelnost daše lidské vůbec a katolická
učení o stavu duší po smrti těla zvlášť. Já
v tom cítím ošlechtilou a něžnou láska k du
ším zesnulých čili, jak Čech — Slovan —
dobrák vše, co rád má, zmenšeným slovem
nazývá, já v tom vidím vznešenou — ideální
láska k „dušičkám“. Ne ovšem, jak by to
třebas Hlasy ze Siona překroutily, že bych
byl myslil, že to zvonění, ty rány na kov
mají pomáhati duším zesnulých, ale že delším
zvoněním má v ten den ze srdce věřícího vy
vozena býti tím spíše zbožná modlitba za
ubohé „dušičky“,

obzvláště

Dnes je tomu ovšem o mnoho jinak.
Dnes už nejsme čistými katolickými křesťany.
Pohanství znova dere se do srdcí a do či
vota národů a činí je smíšeninou křesťansko
pohanskou. Ještě dnes hlaholí zvouy v předve
Čeri za jitra dne „dušičkového“ 8 věží kato“
lických, ještě dnes mnohá a mnobá duše vysý
lá modlitby za své milé zesnulé k Bohu, ještě
dnes více než jiný všední den plní se leckde

chrám katolický lidem věřícím, který přichvátal, aby vyslechonv „dašičkové kázaní“, spolu
s knězem svatou oběť podal a se pomodlit za
duše těch, kteří nás na věčnost předešli. —
Ale dnes jest viděti i něco jiného. Dnesnejiž
pouze po katolicku zdobí se hrob světlem,
znamením prosby o „světlo věčné“, čili o
patření na Boha a kvítím, známkou z mrtvých
vstání, dnes věnce s drahýzni stuhami, dues
navštívenky — lístky s jmény živých — často
8 veršíky zesnulého opěvajícími, kladou se na
hroby — bez modlitby! A to je to nové po
hanství, které vedralo se i na hřbitovy naše.
Vím, že si toho lidé věřící tolik vědomi nejsou,
ale jisto jest, že věnec na hrobě jest vychva
Jovánía jakésiza dokonalého,ne-lizasvatého
vyhlašování. Církev jest tu 8e svým „Misere
re“, Smilaj se Bože! — a svět novopohanský
jest tau se svon vítězoslávon čili se svým
zbožňováním člověka hříšného; svět tu je se
svou lhostejností k Bohu, věčnosti, nesmr
telnosti, ba více, — mnohý je tu s tím věn
cem a 8 tím lístkem jako bezbožec — Bohu
odporující — „nesmrtelnost“ v památce lidí
pouze hledající A to vše přece se děje v den
„dnšiček“ církví ustanovený.

Odkud tato smíšenina, odkud to zpo
hanštělé křesťanství? První krok ačiněn byl
k tomu neblahou domnělou opravou nábo
ženství protestanstvítm.© Co nenalézám
v písmě, to není křesťanské. Tu zásada vyslo
vili „opravci“ náboženství, a vymýtili jako
pověra, modlitby zu mrtvé, Ovšem, je jisto, že
písmo nebylo psáno, aby se jím veškerá sou.
stava učení křesťanského podávala, ovšem jisto
jest, jak svědčí nejstarší spisovatelové křesťan
ští a hroby prvotních křesťanů, že se hned na
úsvitě církve konala oběť a modlitby za duše
zesnulých — svatý Augustin sepsal n. p. ce
lou knihu „o péčí o zesnulé“ — ale mlavme
8 ním, když je „pustor“ a „protestant“. Poví
dejme mu, že duše přirozeností svou křesťan
ská, zrovna nutká, aby se člověk za zesnulé
modlil a že jeden jest Původce naší přiro
zenosti i našeho náboženství, — bylo by to
katolické. Raději tapě státi u toho hrobu!

Poněvadž však tato tupost příčí se citu,
začalo se původní křesťanské pamatování na
zesnulé nahrazovati pohanským zbožňováním
člověka“ Ovšem, i to je proti přirozenosti
lidské. Patří k ul totiž svědomí, čili vědomí
viny. A proto ne to pohanství, které často i
nemravné lidi u hrobů jejich zbožňaje, ale to
„Miserere“ je přiměřeno přirozenosti lidské.
Ale vedle vědomí viny je v daši lidské hla
boce zakořeněna naděje v milosrdenství Boží,
a proto i v tom ohledu zcelu přirozeně vy
tryskuje z duše Miserere — Smiluj se! Byl
vinen, to je pravda! Želel však vin těžkýchP
Bez skvrn malých a dluhů za viny nikdo není,
proto skrza oběťsmilování odpusť jižI

Toť význam veliký, přirozený toho dne
„došiček“. A i to: Dnes na to čekají — je
zcela přirozeuo uspoň v tom smyslu, že žijíce
v utrpení, a jsouce si všeho úplně — ba lépe
než v těle — vědomy — osvobození si přejí.

Avšak novináři sluší, aby ve svých
článcích na život veždejší, na život oárodů
vědy ohled bral. A ta pravím: Ta něžná víra
o těch „dušičkách“ veliký má vliv na život
národů. Předně dnes již jen slepému třeba
povídati, že tou měrou, kterou klesá víra a
naděje v nesmrtelnost, klesá i mravnost i
všecko vyšší šlechetné a obětovné snažení.
Jak u přemnohých jest to vlastenčení jen
ukájením ješitnosti a naplňování kapsy! Za
druhé vírou katolickou o těch „dušičkách“
pěstuje se o mnoho více než jakýmkoli spů
sobem něžná i útlá svědomitost. Neboť, kde

v hloubce srdce zakotveno jest vědomí, že i
každá malá vina znečišťuje a Bohu nemilou
činí duši, tam neshledáme ani u sprostého
člověka — a u toho právě ne — tu vnitřní
spoustu mravní, jako jinde, A proto se neobá
vám říci: Čím katoličtěji slaví národ „Dušičky“,
lím lepší, tím šlechelnější, tím šťastnější jest.

A národ náš? Není on jako v nějakém
očistci za hříchy otců svých i synů jejich?
Zdaž není na místě volati: Dnes víc, dnes na
to čekají! Zdaž již přes padesáte let nečeká
národ na vysvobození své, a zdaž právě nyní
a bolestí prudší nehledí k Vídni a k poslan
cům, kteří jak se zdá, dnes více malátní než
jindy% Není to tím novopohanstvím, tou ne
blahou „svobodomyslností“, která, jsouc bez
víry o těch „Dašičkách“, hubí všecka mravní
sílu v duších poslanců a světlo jen z víry
plynoucí v nich zháší?

A kdyby to byl jen očistec? Což navi
díte, kterak do ministerstev dostávají se lidé,
kteří tak rádi hrany vyzvánějí národu české
mo, ba 8 těmi se spojují, kteří zvoní jei
Rakousku? Což nevidíte, kterak penězi cizími
a nekřesťanskými se o to usiluje, aby ti
rozliční Hammerscblágové — to jest „kladivy
bijící“ — zazvonili si hrany nám i Rakousku?
A zdaž nedělají to mnohde právě ti, které jste
litovali, že jsou

Volám tedy ještě jedenkráte: Dnes víc,
dnes na to čekají. To jest: Čas jest, aby více
bylo vyššího, šlechetnějšího smýšlení a bez
zištného 'jednání. Čekají na to dávno: národ
český i jiní národové Rakouska.

TRPÍ
Uváší-li se, že císař Karel IV. ve zlaté

bulle kurfiřtům říše Římské důrazně na srdce
položil, aby syny své řeči české dali učili,
pak egajisté musí každý uznati, že řeč česká
těšila se v době císaře Karla IV. ve všech
částech říše německé takové vážnosti a rozší
řenosti, jako nikdy před tim, amž kdy potom.

Tadra: Kulturní styky Čech s císínou.—

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 30. října.

(K volbám do sboru obecních starších kr. hlav.
města Prahy. — Posmámky k usnešení o prove
tání Vyšehradu. - - Prof. Masaryk proti dru. F.

L. Riegrovi.)

Častěji rozepisovali jsme se na těchto
místech o obecníchzáležitostechao radničních
poměrech pražských. Nanejvýš objektivně
střízlivě a věcně pojednávali jsme při tom o
prospěších a nevýhodách král. hl. města Prahy,
pokud tyto měly a mají vztah k celé české:
veřejnosti. Šlo a jde nám jedině o to, aby se
naše matička nekulila dále hloab po nakloněné
ploše, po které se v hospodářských, kultur
ních i representativních otázkách valí. Příčiny
toho shledávali jsme zcela správně tam, kde
skutečně vězí. Správa obce král. hlav. města
Prahy stala se totiž předmětem, který není
se všech stran nejlepšími lidmi zvelebován,
ale ona se stala předmětem, o který se stran
a osoby rvou a tahají bez ohledu na to, ja
se obci při tom vede. ,

Výslodek lonských voleb nás nepotěšil.
Však nebylo nám třeba důvody toho uváděti,
neboť vylíčení pražských radničních poměrů a
obecních záležitostí provedeno bylo jinde tak
lapidárním spůsobem, že za spořádaných okol
ností buďto by se obecní ropresentace po ta
kovém posouzení či odsouzení poděkovala,
anebo by přísné soudce hnala k zodpovídání.
Avšak na pražské radnicí nemají snad pro
veřejný posudek více citu. Vždyť tragická
afera, kdy obecní zřízenec Warm zastřelil



městského radního Parůžka byla jedním z těch
neblahých květů, které s prašských obeoních
voleb a komprosileů osobních pučí. Lonské

volby přivodily do obce pražské jenom novýchstinů, jež letošní, právě konané nové volení
do sboru obecních starších rozmnoží.

Ani nám nenapadá nějsk se o nich šířiti.
Obecný úsudek o pražském hospodářství a
obecním zastoupení jest velice smatný. Na
místě, aby Praha na svou radnici vysílala

své nejlepší občany připonětí aby se o zastupování její tahali většinou pánové, kteří ze
svých vědomostí nemají na rozdávky a kteří
také nejsou bmotně tak situováni, aby třetinu
erého času mobli obci bez vlastní újmy obě
tovati.

Poměry tyto popudily jiži nanejvýšklid
ného a shovívavého tmaže, jakým jest poslanec
dr. Eogel, kterýž ve svém benešovském or
gánu „Hlasech od Blaníka“ lomí nad oimi
rukama a káře výkonný výbor strany mlado
české, kteráž jest za pořádek v národě zod
povědnou a vytýká mu v této záležitosti „ne
určitost“, z niž vyplynula celá řada zápletek a
neshod. Ovoce jejich nemůže býti ničím utě
šeným, neboť na troí rostou obyčejně jen
šípky.

Strana katolická si v Praze o urovnání
poměrů zrovna nějakých zásluh také nezjed
nává. Mimo vyšehradského kanovníka dra.
Buriana a katechoty Dudy nezdá ge býti zdo
mnoho osob z jejího středu, které by stávající
situaci správně chápaly, nebot ku př. kandi
datura dobrého katolíka inženýra Heraina
byla docela zbytečně přetramfanta kandidatu
rou známého protestanta, jehož zvolení leželo
na srdci především vynikajícím kněžím na
Menším Městě. Jest-li 8e to- stalo z neprozíra
vosti nebo z jiné vlastnosti, zůstává pro stranu
katolickon stejně smutné. A následek ? Když
se katolická strana staví tak rozhodně k hy
noucí menšině, která chce radnici ovládati, a
když nedbá, aby 8e tam dostalo co nejvíce
nejlepších a nejobjektivnějších mužů, pak
ovšem nesmí žádati ohledů a Šetrnosti od těch,
jimž správu pražské obce málomocně zavírá.
My bychom rádi viděli kráčeti katoliokou
stranu ve smyslu panajícího papeže Lva XII.
všude v čela pokroku, shovívavosti, snášeli
vosti a po boku těch, kdo chtějí napravovati
a pracovati. Udržovati a hájiti stojaté vody
jest chybou a tu bychom stoupencům tobo
systému odporačovali, aby si četli výborné
úvodní články „Obnovy“, jejichž mistrný pi
satel stávající situaci stála nejjasněji osvětluje.

To se popříti nedá, že neužité i užité
vlivy katolické strany na nespořádaných
pražských obecních poměrech nesou značnou
vinu. Důkaz pravdy provedeme snadno.

. .
+

Jedním z nejnovějších „pražských kousků“
jest usnešení o provrtání Vyšehradu u 0 ve
dení silnice a elektrické dráhy vývrtem tím.
Proč se to má státi? Aby prý Podol a Braník
měly do Prahy blíže? A proč zrovna na tom
Praze tolik záleží? Snad proto, že byl ve Bra
níku postaven loni pivovar pražských sládků
a akcie tobo pivovaru mají již dnes značnou

FEUILLETON. -©
Přesvěděení.

Píše J. S—a.

V nynější době jest málo slov, která by se
tak načarmo brala jaku slovo apřesvědčení.« Nej
větší mudrácké kotrmelce, nejhloupější nápady a
skutky se omluví, schovají-li se pod široký ochranný
plášť slova »přesvědčení.“ Kolikrát k největším
výstřednostem klidné se přihlíží, řeknou-li jen
pachatelé, že jednají dle svého přesvědčení. Vždyť
musíš, milý brachu, míti stále na zřeteli, že se
má dle nových rozamů každé přesvědčení jedno
tlivce ctíti, ať již jest jakékoli.

Ty snad řekneš, že ku př. soustavné tupení
církve listy socialistickými pochází spíš z nevá
zané jizlivosti než ze skutečného přesvědčení;
budeš vésti důvody, že inejzarytější nepřátelé
církve musí ledacos na. katolictví pochváliti,
chtějí-li jen býti pravdomluvnými, Ale věř mi, že
nepochodíš, Socialisté ti odpovědí, že bojují proti
cirkvi dle svého nejlepšího přesvědčení a budeš
hotov. Ač bojují proti zásadám tvým, ač máš
přesvědčení zcela katolické, musíš ctíti i »pře
svědčení« nejkrajnějších jizlivců, třebas by pravdu
překrucovali, Odkud se odpůrci naši »přesvědčili“
o naprosté zkaženosti církve, na to se jich neptej;
sami to nevědí. Vedeni jsouce vššní a majíce ra
dost z randálů proticírkevních, utvořili si své
přesvědčení o církvi dříve, než se o její povaze
v skutečnosti přesvědčiti mohli,

Pouhé osobní domněnky, které se neopírají
o žádný věcný důvod a které by si měl každý
opraviti pilným pozorováním skutečnosti, hned
jsou ztotožuuvány s důležitým pojmem přesvěd.

cénu,neboťpivozněhoje výbornéa akcionáři
byli by sposdilými, aby nebleděli získati pro
tento svůj podnik co nejvíce výhod. Proto
snad má býti k němu upravena z Prahy a na
útraty Prahy pohodlná cesta. Technické obtíže
a překážky hravě se za několik toilionů pře
konají, objedná se v Americe „taková velká
díra“, prostrčí ae Vyšehradem, pražští po
platníci to zaplatí a majíce pátou čtvrt
v obecní režii rozbouranou a na Letné
celé lány draze zakoupených stavebních po
zemků, z čehož jim plynou z kapes miliony
škody, budou se pěkně dívati, jak předměstští
stavitelé a podnikatelé budou po zřízení
onoho spojení s Prahou v Podole a Braníka
stavěti nová města, do nichž se zbytek ná
jemníků z Prahy odetěhnje. Proto nechybíme,
když onu nově ve prospěch Podola a Branika
a ke škodě Praby projektovanou díru vyše
hradskou skalou nazveme dalším pražským
obecním hříchem proti Dochu svatému. Proč
by dnes kdo draze stavěl a draze bydlil
v Praze, když může laciněji stavět a levněji
bydlit nejen na Vinohradech, ale jtaké již i
v Podole a v Braníku? Akcionáři nového pi
vovaru v Braníku mobon si právem radostně
mnouti roce, což jim upřímně rádi přejeme.
Politika je, když sa sejde hloupý s chytrým.
Pokud se však týče důvodů, proč má býti Vy
šehradem provlečena díra se silnicí, aby totiž
měl prý Podol a Braník do Prahy blíže, tu
jsme toho mínění, že Praha nikdy nezávisela
a záviseti nebude na Podolu a Braníku, ale
víme, že vesnice ty závisely a závisejí od
Prahy a proto bylo jejich starostí, jak se do
Prahy nejlépe dostanou. Ale proč by nebraly,
když se jim výhody voucojí? Vinohrady byly
by dnes také o polovičku menší, kdyby jim
byla Praha nevystavěla eletkrickou dráhu a
své čtvrti při tom obětavě nezanedbala.

* +
*

Z politických událostí poslední doby jest
vedle aspokojivého zakročení českého po
selstva na říšské radě ve Vídni zajímavou
aferka, která se právě odehrála v Praze. V ne
dávné době navštívil zde stařičkého našeho,
jak se veřejně i se strany mladcčeské doznalo,
„politického tatíčka“ barona Dra. Fr. L. Riegra,
kterýsi z čilých spolapracovníků orgánu jisté
frakce | mladého| duchovenstva „Rozkvěta“.
Zmíněný spolapracovník byl starým pánem
vlídně přijat u Dr. Rieger nevábal dáti se
8 ním v rozhovor o přítomných českých zá
ležitostech. To jest zcela pochopitelné 4 při
rozené, že mladý muž u zkušeného starce
hledal poučení a že vděčně různé jeho náhledy
vyslechl. Pan baron Riegsr neužíval při voz
mluvě té řeči za tou příčioou, aby jí zakryl
to, co si myslí. Přímo pověděl, co soudí o
jedoání židů oproti českému národu a jak
soudí o působení p. prof. Masaryka.

Mladý spolupracovník „Rozkvětu“ pocho
piteluě pokládal sdělení ta za tak závažná,
poučná a zajímavá, že je ve svém listé šíře
vypsal. Měl-li k tomu svolení p. Dra. Riegra
nebo neměl, na tom nezáleží. Sdělení ta stala
Be vyslechnutím jejich jeho majetkem a plno“
letý muž může i u nás se svým vlastnictvím
nakládati dle svého uznání. Proto máme uve

čení. Zkrátka: přesvědčení bez přesvědčování jest
sice věc špásovitá, ale nejvýš bezcharakterní. Teď
již má pomalu každý učedník své »přesvědčení«
v otázkách nejnesnadnějších, jež si nedá vzíti od
muže sebe zkušenějšího a učenějšího. Přečte si
něco ze socialistických listů, katolický časopis ani
neviděl, k hlubšímu studiu se mu času nedostává,
ale »přesvědčení« o chybách učení církevního má
již pevné. Copak jsou mu takové autority jako
náš Tomáš Štítný, Palacký a jiní? Řekneš tako
vému chlapci, že právé mužové nejbystřejší a
nejctnostnější měli přesvědčení katolické, a že
pevnost tohoto přesvěděení dokázeli smrtí muče
nickou. Aťsi — odpoví ti — já zas mám pře
svědčení jiné, opačné, Kdybys se mu opovážil
říci, že nemůže míti skutečné přesvědčení o ně
kterých věcech, kterým vůbec ani merozumí, od
káže tě na to, že nynějšího času musí býti ka=
ždému svoboda názorů ponechána a že si ruce
pouty nesvobodného středověku vázati nedá.

Se svéhlavostí těžko bojovati. — Za císaře
Josefa IL přicházelo u nás do módy náboženství

deistické, I lidé nejhloupější, kteří sotva čísti uměli,
počali tu a tam ze směšného opičení po pánech
se chlubiti, že jsou také deisly; nechtěli zůstati
po zadu za »pokrokem«. Poněvadž však císař
věděl, že málokdo z mdeistů« deismu rozumí,
nalezl radikální prostředek na vyhubení tohoto
nepřesvédčeného přesvědčení, Vyhlásil,aby se dei
stům, veřejně své «přesvědčení« vytrubujícím, na
pravily názory lískovkou. Toto trochu ostré pou
čení nápadně se osvědčilo, takže deismus zmizel
dřív u nás než v kolébce své — Francii.

A tak se mi zdá, že na »přesvědčení“ ně
kterých nedouků nynějších by takový lék měl
také překvapující dčinky. Vždyť by se ho v sku
tečnosti neužilo proti přesvědčení, ale proti neo
mluvitelné svéhlavosti. Jestliže změní své „pře

řejnění sdělení těch za zcela přirozené a i
obvalitebné. isté bude daleko vlee těch,
kdo jsou sa ně Dra.Riegroví upřímně vděčný
mi, neš-li je těch, které popudíly k zlosti.

Nechceme se diviti židovskému tisku, že

se mu rozhovor ten nelíbil. Avšak překvapilonás, že p. prof. Masaryk dal se jím unásti
tuk, že proti Dru. Riegrovi v „Čase“ dne
27.října- vystoupil „otevřeným listem“, jehož
ton nemá u nás v polemické literatuře tak
baed rovného. Základem veřejného působení
p. prof. Masaryka bylo a je především souzení
jednání a mínění jiných. Sta lidí by mohlo
o tom a bolestí povídati a proto překvapuje,
že se dal zcela mírným a dávno všeobecným
míněnímDra,Riegratak unésti,že-soukvapil
a doznal, že sám ani pravdy nesnese. (Odpo
věděti Dra. Riegrovi mohl, ale nemosil mu
skoro — vynadati. Jeho otevřený list zní
zpátky jenom proti němu saméma. Není po
ohybnosti o tom, že Dr. Rieger, jsa člověkem,
ve dlouhém svém věku podroben byl lidským
omylům a okolnostem, ale tolik práva při tom
vždycky měl, aby směl míti o působení dru
hého také vlastní mínění.

A va mínění to tak. zkošenému, rad
zištnost u všechen klam povznešenému starci
odpovídá p. prof. Masaryk, že „Dra Riegrovi
chybí kvalifikace o vážných problemech na
čeho národa diskutovati“, vyčítá mu „docela
nevěcné názory o divu naší vzdělanosti“, tvrdí,
že se „doponští klevety“, píše „če se soustavně
staví proti ideám a ideálům Palackého a
Havlíčka, křičí na něho, že „nedovede ocenit,
co je vědecká práce a co je vědecká kritika
a že neměl nikdy úcty k cizímu přesvědčení“,
dále klado mu za hřích, že „se přispůsobuje
cirkvi a že se příliš často přispůsoboval tomu,
co je populární, že se poddal šlechtě a kato
licismu, že ae odřekl demokratismu, že hájí
Řím a klerikalism u že štve v dachu popu
lárního antisemitiema proti šidům“.

Avi nám nenapadá býti dnes advokátem
Dra. Riegra, avšak poděsil nás spůsob řeči
a opomenutí povinného taktu p. prof. Masa
ryka Zde mluvil univ. professor a chef po
litické strany! Kdybychom byli škodolibými,
dokonce by nás téšil, neboť podobně mluví
ten, kdo již nemůže dále. Jestli se však p.
prof. Masaryk dožije někdy klidné chvíle a
přečte si, co tentokráte Dru. Riegrovi napsal,
tu pří svém měkkém citu snad se sám lekne,
kam proti vetchému kmetu zaběhl a potom
snad na rmístě o působení a chybách cizích
bude uvažovati také jednou o svém vlastním
jednání a o jeho ovoci. Sledujeme p. prof.
Masaryka od jeho příchodu do Prahy, a dozná
váme, že se mu zde velmi mnoho právem ne
líbilo; to je nesporné, že oproti některým
osobám musil míti odpor, avšak co sám čínil,
nesmí ani sám ze sabelásky míti za úplně
správné. Pan prof Masaryk nejméně desetkráte
své přesvědčení v Praze změnil a proto nám
nesmí zazlívati, že docela vážně čekáme, že
na konec vrátí se, dle písma „zkusiv všeho“,
k tomu nejlepšímu, to jest k víře svých otců,
jejich zbožnost často ním prochvívá. Nebude se
tnuseti proto nějak hanbiti, nikdo vášný a
žádný pravý křesťan nebude mu toho nijak
zazlívati, neboť jest větší radost nad jedním

(OO
svědčení« jako kabát národní socialista nebo 40
ciální demokrat za nepatrný úplatek, přecházeje
s lehkou myslí z táboru do táboru, jaká by to
byla spousta odložených přesvědčení, kdyby se
zakročilo proti prolhaným štváčům tresty. Mnozí
řvoucí lvové by stichli jako pěny, Mnobý náš
katolík nabude teprve pravého »přesvědčeníe o
správné víře, když mu z pruských peněz něco
v dlani uvázne. Hned má nové přesvědčení, ještě
dřív než ho protestantský kazatel také slovy začně
přesvědčovati. Možná, že by se i nejhledanějším
slovům kazatelovým vysmál, kdyby necinkal kov;
za to peníze mu jsou důvodem nejlepším. Spustí-li
však doma žena rámus nad jeho novým přesvěd
čením, uzná, že staré přesvědčení přece jest lepší,
třebas by mu atrážkyně svorné domácnosti dů
vody pravdy katolické nepředkládale.

Studenti mívají různá svobodomyslné »+pře
svědčení«, obyčejně pokud praktický život neza
klepe na dvéře. Již v gymnasiučtou se »Náradní«,
„Radikální« a jiné listy; přesvědčení pak se
hned utvoří dle toho, jaký právě list dostane
student do rukou; od konservativního listu hledá
přesvědčení ovšem málokterý. Takhle se ovšem
přichází k «přesvědčení«cestou pohodlnou. Těžší,
ale zároveň prospěšnější by bylo vážiti základ
k nastávajícímu přesvědčeníze zdrojů nestranných
a původních. Více by ku př. prospělo studium
Kalouskova „Českého a státního práva,« konsi
storních akt konsistoře kališné, českých sněmů
atd. než všecky úvodníky strannických listů; ale
tato namáhavá cesta k přesvědčení netěší se valné
přízni.

A stane se, že některý z horlivých pokro
kářů, který každý den svůj list čte, nezná ani
dobře program své strany, nstož aby neomylně
věděl, v čem spočívá zdárný vývoj národa. Zas
tu máme přesvědčení bez přesvědčovánínáležitého;



pokání činícím, než-li nad devadesáti devíti
spravedlivými. A na tu radost so upřímně tě

me. To však je jisté, že Dr. Rieger se za
šedesáte let tolikráte „nepřispůsoboval“, jako
se „přispůsoboval“ p. prof.Masaryk za 20 let!"77

To lze obecně řící, še pořádek a kázeň
na jesvitské škole byla daleko tušší nežli na
kterékoli umiversí protestantské, neboť jesušté
si školy hleděli s nepopírutelnou horlivostí,
a v konání povinností jsouce žákům veorem,
chtívali také od žáků, aby sobě vedli dle ná
vodů svých učitelů.

Winter: O šivolě na vysokých školách Pražských.

Drobná obrana.
Bohatství církve v Bakousku. Naší

generaci dosud tanou na mysli „královské“
příjmy katol. kněžetva a dosud při vyplácení
slažného slýchávám závistivon | poznámku:
„Vždyť ty peníze ani nepotřebujete“ Na bá
ječné ty poklady „mrtvé raky“ poukázal ve
řejně říšský poslanec Mgr. Scheicher nezvrat
nými číselnými doklady, takže neváháme je
eděliti s naším čtenářstvem.

Celé církevní jmění v Rokousku je pod
dohledem státním. 'Teato je tak důkladný, če
ani nejmenší změna v podstatě, nebo i v užit
cích neujde zraku dozorčího úřadu. Úřady
tyto, mající důkladnou znalost základních
změn, zhotovají statistické obrazce, které
v určitých časových periodách stav církevního
jmění udávají, jako takó tytéž úřady vyšetřují
a sestavojí statistiku osobního stavu kleru,

Celkové jmění katolické církve v Rakons
kn obnáší 349,305.384 zl.; z toho pozemkový
majetek obsahuje 131,330.776 zl., veřejné ob
ligace 165,512.694 zlatých a privátní kapitály
29,216.541 zl. By bylo možno výši církevního
jmění celkového správně posouditi, musí se
porovnati s výší národního jmění. Jmění ná
rodní sice není tak daleko důkladně známým
jako církevní, vždyťnepodléhá takové kontrole.
Bohatým židům se tak důkladně nekouká do
kapsy, ač mají větší část bohatství.

Obyčejně se odhaduje rakouský národní
majetek asi na 11.844,500.000zlatých. Dle toho
obnáší podíl „mrtvé raky“ asi */,9, národního
jmění. Kdežto z národního jmění připadá na
jednoho obyvatele bez rozdílu vyznání 471 zl.,
dostalo by se z církevního majetku jednomu
katolíku 15 zl. 66 kr. Co se týče příjmu du
chovních osob, pozůstává dílem ze jmění cír
kevního, dílem ze státních příplatků, dílem
z dávek věřícího lidu. V rozdělení příjmu bis
kopských, kapovnických, proboštských atd.
jeví se v jednotlivých zemích pozoruhodné
nerovnosti. Co se týče klera, pracujícího
v duchovní správě, obnášejí příjmy světského
kněze v Dolních Rakousích průměrně 952 zl.
40 kr.; v žádné zemi nepřesahuje číslo sumu
tisíce zlatých. Ve skutečnosti velmi mnozí ne

jest tu »přesvědčeníe často v příčině pojmů, kte
rým »přesvédčený« nerozumí, Co se mnohý vla
stenec navolá po uplatnění českého státního
práva! Zeptejte se ho však, v čem záleží hlavní
obrysy našeho práva; zeptejte se ho po příčinách,
jež právo to vytvořilya tímto způsobem zamknete
moohému mnobomluvci nadšená ústa.

Jest pravdivé přísloví: lehce nabyto, lehce
pozbyto. Jak se velká část »naší bujaré om!adiny<
svého přesvédčení domůže, taskse ho též v pádu
potřéby zhošťuje bez dlouhých rozpaků. Po od
bytých studiích některý radikální bubeník zajde
v kancelář poštovní nebo soudní a zkrotne vuni
formě jako beránek. Místo ztracených duší českých
počítá kdy postoupí, ač ani ve vládní uniformě
nemusí zcela zapomínati na národ. Jiný se stane
doktorem mediciny nebo práv a stará se velmi
pozorně, aby přesvědčení svých klientů nějakou
svérázností neurazil. V té době, kdy národ na
základě svěho přesvědčení ještězvelebováti nemůže,
potud je má; když je však má v praksi uplstniti,
odkládá je.

Maturita a doktorát činí často v odkládání
přesvědčení divy. Maohý již v gymnasiu dělal
mladočecha nebo radikáls, v pozdějších letech
praktického působení nejde ani voliti. Pavučinové
přesvědčení, které se jevilo spíše v hlučné oposici
proti stávajícím poměrům a v bezvýznamných
frázích, složí se v letech »rozvahy« klidné do
kufru zapomenutí, kdež nerušené tlí a dokoná.
Při tom mi přichází palčivá otázka na mysl, Kdy
pak již konečně mužové fráze budou nuceni pře
necbati jeviště veřejnosti mužům nestranným,
kteří by misto ryčných hesel svědomitě podávali
našemu národu a zvláště naší mládeži pouhou
pravdu?

Bude-li náš národ svědomitě uvědomován
o pravém stavu naší politiky a naších dějin,

mají ani tuto sumu. Vezmeme-li za existenční
minimum plat c. k. berních úředníků per 600
zl., tedy jest průměrný příjem duchovního
správce menší tohoto. A nyní přejdeme k bá
ječným pokladům záduší a klášterů. Všechny
příjmy jejich obuášejí asi 6,237 869 zl. V Ra
kousku žije 21.324 řebolníků, připadá tedy na
jednoho roční příjem 292 zl. 70 kr., nebo
denně 80 kr., specielně v Dol. Rakousích 488
zl. 9 kr., neboli denně 1 zl. 33 kr. Nemůže
se drastičtěji znázornit „bohatství“ církve, jako
právě těmito číslicemi. Průměrný roční příjem
40073 duchovních osob v Rakousku jest 564
zl., tedy o 36 zl. méně než eristenční minimum.

A sledajme myšlenkový chod oněch ob
šťastňovatelů lida, kteří vidí v konfiskaci
efrkevního jmění spásu národa.

Celým církevním jměním kryly by se
něco přes rok úroky státníko dlahu. Vpřípadě,
že by se rozdělilo (?), přišlo by na jednoho
obyvatele 14 zl. Vojenský rozpočet na půl
roku jest zrovna tak velký, jako celé církevní
jmění — a pak mlovi se v bohatství církve.

Církevní jmění celého Rakouska nedo
stopuje výše ani jedné milliardy korun, kdežto
finanění dynastie čtyř domů Rothschildových
vládne jměním 60 milliard korun. Všecky
příjmy rakouských 21324 řeholníků činí ročně
6 milionů zlatých, kdežto jediný vídeňský
Rothechild má pouze z dráhy Ferdinandovy,
z ostravských dolů, z Lůnderbanky a vítkovi
ckých železáren 13 milionů zl. ročního příjmu.
Kdežto rakouský řeholník má příjem 292 zl.,
obnášejí roční příjmy řiditelů a gavernerů
židovských bank 40—50 tisic zlatých ročně,
Při takových poměrech se nelze diviti, že ne
mohou rakouské řehole podpláceti tak vydatně
různé noviny a že nemohou ai vydržovati pla
cené socialistické řečníky, pročež slýchává lid
přebnané zprávy o báječném jmění „mrtvé
raky“ a neuslyší nic o zlatém žlabu „živé“
roky. Jenže zdravý smysl i proti placeným
štváčům uznává, že jest nutno muohem be
dlivěji dávati pozor na kapsu před rakou
živou, než-li před rukou mrtvon.

Jak se to rýmujeť Čas si tropil
z mladších prondů katolických do nedávna jen
jizlivé úštěpky; nepochválil jim nic. Hned
tvrdil, že jejich snahy se omezují na „sféra
poblavní“; jindy posměchemuvítal návrh, aby
práce na malířské akademii počala se mo
dlitbou; před několika dny dokonce pronesl
poznámku, že Zeyer křesťanství nerozuměl.
Zkrátka žádná forma katolictví nedostala od Času
pardon; co jen trochu mělo nátěr katolictví,
to vše bylo Času zhoubným zpátečnictvím. Ale
— z nouze Franta dobrý. nynějším svém
sporu s drem. Riegrem prchá Masařík ze slepé
uličky těmito kajícími slovy: „Již po delší
dobu v katolicismu samém, a tak“ u nás
v Čechách, jest hnutí reformní; svědomí
zbožných katolíků samých se probonzí, ale
Vy (doktore) o tom nevíte.“ Není nad důsled
nost Času! Riegrovi vytýká novědomost toho,
čeho sám podle dřívějšího „creda“ svého ne
věděl. Kdy konečně poznají přátelé Času, jak
nestrannost jejich orgánu v skutečnosti vyhlíží ?

dojde touto cestou pravého přesvědčení lépe než
když musí poslouchati neustálé nájezdy jedné
strany na stranu druhou, Plamennými řečmi, jež
se neopírají o věcné důvody, zahoří nadšení pro
věc národní jen na chvilku; při důkladném pou
čování však vytváří se skutečné přesvědčení sice
pomalu, ale za to jest trvalejší. A kdo z neumě
lých se nechce podrobiti tomuto klidnému pro
cesu, ať neříká, že má vlastenecké přesvědčení
skutečné. Má-li vlasť v lásce, nechť to dokáže
ochotným a nestranným poznáváním její skuteč
ných předností i nedostatků. Věru, že jdeme zpět
a že naši vůdcové političtí příliš mějké přesvědčení
nám vštěpovali.

Před posledními volbami rozejeli ae vlaste.
nečtí lvové po všech důležitějších místech utratit
své názory vlastenecké a volební, Jiskrná slova o
naších „nezadajných právech“ jen hřměla — ale
účinek tak mdlýl Těžko mohli buditi řečníci 24
jem pro věci ty, jimž posluchačstvo ani nerozu
mělo. Celé řady oprávněného voličstva volební
lístek pohodi y.

Dle úvahy pana Podoláka se ukázalo, že
celé čtyři pětiny našeho lidu nemají vůbec poli
tického vzdělání. A naši předáci mladočeští »pře.
svědčovali a poučovali« přece lid již tak dlouhou
dobu. Bohužel nejvíce ze všeho přesvědčování
se jim líbilo mlácení do církve; to bylo nejpo
hodlnéjší a nejoblíbenější, Místo vzdělávání rozumu
vzdělávali lilové vášně. Mnobo se jim to nyní
nevyplácí, poněvadž ty uměle pěstěné vášně obrací
lid proti nim. Ale kde jest, probůh, důkaz, že
by byli utvrdili v lidu neochvějné přesvědčení
vlastenecké? Kde máme doklady, že na základě
liberálního poučování náš Jid si je dobře vědom
svých cílů? Pokud se dává poučovati církví, po
tud jisté přesvědčení pevného o svých nejvyšších
úkolech kladných nabývá. Pokud však se dává

Politický přehled,
Zástupcové českého klubu na říšské radě i

klubu čes. konserv, velkostatkářů sešli se 25. října
a uradili se jednomyslně, konati společné konfe
rence parlamentních komisí k dosažení společného
a jednotného postupu. I s agrárníky dobodli ae
Mladočeši na zásadách součinnosti při společném
postupu.

Při hlasování o pilném návrhuDra. Stránské“
ho stran litovelských událostí v odstavci, žádají
cím přísné potrestání vinníků, hlasovala bývalá
pravice pro, bývalá levice proti, Většinou 17
hlasů pravice levici přehlasovala. Ve sněmovné
nastalo na to pohnulí.

Pilné návrhy nejednou přestaly a podané
odvolány. Neodolali tedy poslanci domluvám
dra. ši. Kórbra, dra. Rezka a hrab. Vetiera. Za
hlučného potlesku celé levice přikročila pusl. sně
movna v pátek k prvému čtení rozpočtu; vůbec
levice jeví nyní ku práci chuť přenáramnou,

Mluvilo se o krisi, jakoby ministrpresident
dr. Kórber chtěl odstoupit a p., zvláště když
náhle odejel v pátek do Jedlové, kdež byl přijat
císařem v audienci, načež odpoledne vyjednával
s uherským ministr. předsedou Széllem. Zdá se,
že dr. Kdrber hledal v Jedlové porady, stran
nastávajícího odstoupení ministra dra, Rezka a
ohledně znárek, svědčících o snahách po obnos
vení dřívější většiny. Dosud panuje ve Vídni ne
jistota a nedůvěra.

Všeněmci a něm. lidovci interpellovali vládu
pro stěhování se řeholí z Francie k nám, ačkoli
sami přivádějí do Rakouska pruské pastory a ač
stěhuje se k nám množství židů z Ruska,

Sném chorvatský, vykonav volbu 43 dele
gátů do říšského sněmu uherského, byl z nena
dání rozpuštěn. Volby konati se budou dne 6.
7, 8. a o. list.

ex Říšský sněm uherský zahájen byl 28, října
trůnní řečí císaře a krále, v níž především pou“
kázáno na nutnost trvalého vyrovnání mezi Ra
kouskem a Uherském, pak mezi Uherskem,
Charvatskem a Slavonskem.

Spor císaře Viléma s obec. zastupitelstvím
berlínským ve příčině nepotvrzení opětné volby
Kaufmana druhým purkmistrem berlínským se
přiostřuje víc a více.

Syndikát (zástupcové) dělníků havířských
v St. Etienne ve Francii se přece usnesl současně
s dělnictvem důlním zahájiti všeobecnou stávku.

Připravované karlistické povstání ve Špa
nělsku zmařeno následkem včasných opatření vlády.

Na Sicilii posud panují nepokoje. Rolníci
zubožení, nemohouce platiti daně, vystupují ozbro
jeně proti vojsku,

Ruský ministr války objíždí ruskou střední
Asii poblíže Afganistanu, prohlížeje vojsko, tábo
ry, kasárny, pevnosti atd, Bylo vyzrazeno spiknutí
proti perskému šachovi; hlavní pak spiklenci
odsouzení k doživotnímu vězení.

Generál | Buller, vrchní velitel jednobo
armádního sboru v Jižní Africe, byl propuštěn a
nahrazen gener. Frenchem. Buller byl prý o ve

Vláda vidí v něm vůdce strany v Anglii, která
jest pro rychlé uzavření míru s Boery. V Londý
ně je Buller ve veřejných místnostech všude osla
vován, Prohlášení stanného práva v Kapské osadě

zpracovávati svobodomyslníky, má toliko »pře
svědčení« o „zhoubnéme působení církve; ale o
tom neví, jakým neomylným prostředkem do
toho, aby víc vlasti prospěl než katolíci.

Co už těch různých přesvědčení: naši
zemi týralo a v rozvrat ji uvádělo! A mnohý
ten »přesvědčenýe žurnalista, který se o svůj vý
mysl do krve s druhým „přesvědčeným« pral,
z čista jasna počal veslovati opáčně. Zdali se ta
kovému hne poněkud svědomí, vzpomene-li, co
to bývalé jeho »přesvědčeníe mezi lidem prostým
zla natropilo? Kdyby některé sám Bůh bezpro
středně poučiti chtél o pravdě, schovají se za své
»přesvědčení« a poučení odmítnou ; vždyť to či
nili farizeové Kristu Pánu už dávno. Jenže Kri
stus Pán zcela správně nepokládal za osvícenost
ctíti »přesvědčení« tohoto druhu a nazval je
jmény pravými, A až dá náš národ různým stran
nickým výmyslům a prolhaným heslům také
jména pravá, bude zajisté mnohem lépe.

Co těch různých přesvědčení jest v rozličných
listech našich nasekáno! Kdyby chtěl člověk ně
který naší liberální žurnalistice věnovati důvéru
a různá její přesvědčení vzíti za bernou minci,
tu by pro samá přesvědčení k žádnému přesvěd
čení nepřišel. Na to může býti církev hrda, že,
zatím co všecka přesvědčení buď za krátko se
přetvořují nebo bynou, její přesvědčení přetrvává
různé ty domysly již celých devatenáct věků. A
to již může býti zváno přesvědčením pravým,
které nečiní ústupky ani chvilkovým nálvdám s0
beckých rozumářů, ani vrtochům módy. Církev
ví, že jako jest jen jedna pravda, tak také že jen
jen jedno přesvědčení může býti pravdivé; a to
se iméniti nemůže.
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pokládá veškerý tisk anglický za vážný příznak
stavu celkem znepokojujícího.

Angličané zastřelují zajaté Boery oblečené
v uniformy anglické, neboť to považují za skutek
srady. , n

Spojené státy severoamerické učinily opa
tření za účelem potlačení povstání na ostrově Sa

morul .
Generál Rosas, vůdce povstalců v Kolumbii

byl poražen. I vojsko Castrovo, presidenta re
publiky venezuelské utrpělo prý porážku. ,

Podle připravovaného zákona proti anarchi
stům, nebude moci žádný cizí anarchista vystou
piti na půdu Severoamerických států.

V Číně bída a hlad vzrůstají úžasně. Ve
dvou krajích jest prý na 900.000 lidí na pokraji

TETARIT
Z činnosti katol. spolků.

Svatojosefská Jednota katol. možů
a Jinochů pro Slezské Předměstí a okolí pořádala
v neděli dne %7 t. m. veřejnou »polkorou schůzi ve
Slatině, při níž přednášel známý řečník a osvědčený
pracovník dp. Frant. Jakl, kaplan královéhradecký a
člen jednoty, o otázce rolnické 6a stanoviska programu
křesť. socialního. Lehce, srozumitelně « důkladně

robral dp. řečník patero známých příčin, rolnickou
krisi přivádějících, a opíraje ee o progrsm křesť. 80
cialní, udal prostředky k jich odstranění. Výborná
přednášku tato byla od velice četných posluchačů
s bedlivou, ba napjatou pozorností vyelechnuta, neboť
dp. řečník, v 8oc.otázce vyškolený, umí látkui těžkou
podati zajímavě a populárně. Vzdáváme mu vroucí
díky a těšíme se na novon přednášku. Po něm wluvil
vp. Jan Černý, jednatel spolku o themata: „Jest
náboženství zbytečno 7“ I jebu řeč a povděkem byla
přijata. Zdař Bůh!

Sdružené kat. spolky v Fardnbicích
uspořádaly dne 20. října v neděli odpol. přátelskou
echůzku, při níž ochotně a zajímavým spůsobem pro
mlavil „O účeli katol, spolků“ p. Vobejda. Natno že
leti, že členů se dostavilo tak málo. — Drubou ne=
děli dne 27. října uspořádán zábavní večer, který se
pěkně vydařil.Jednota katolických jinochů a mu
žů v Horním Studenel koná v nedělidne 10.
listopadu svoji spolkovou schůzi a sice v Rovném v
hostinci p. Frant. Břízy o půl 4. hodině. Přednášsti
bude p. Stanislav Schónberg: „0 výjevech v přírodě
vzhledem k Bohu.

Zprávy místní a z kraje.
Našim čtenářům. S polčšenímza

snamenati můžeme,že bezreklamních prostředků
jen v tomto měsíci nám přibylo 25 nových
odběratelů. Jest to zajisté dobré svědectví, še
náš list nabývá vědy větší záliby. ©Soudíme
tedy jistě správně, že bypočet abonentů ještě
utěšeněji vzrůstal, kdyby přátelé naši lidi
dobré vůle na Obnovu upozornili. Mimo to
prosíme své ctěné příznivce, aby nám laskavě
zasílali adresy, na něš bychom mohli list
náš zaslati ukázkou

Divadelní představení v tovaryšské
edmotě. Zimní saisona zahájena byla drčma aktov
ami, vyplňujícíme celý večer. „Ženská otázka“ od

Klášterského jest časová bra, tepající přemrštěnou eman
cipaci žen. Damské role podány byly pí. Řebcovou a
sl. Novohradskou ohlazenou routinou. S náležitým
zdarem uvedla se al. Čechorskána jeviště a rovněž
zdařile si vedla sl. Šplíchalova ve svých úkolech. Pp.
Polák et., Dvořáček, Soudil e Svaták uhájili náležitou
dobrou pověst vyškolených herců. „Tfi Faraonové“ od
Kolára působí mnoho emíchu již erým dějem a tím
více působí, epočívají-li hlavní úlohyv rukon rozo
ných komiků, jakým jest p. Beránek, Úspěchu docílili
p. Jakabský a p. Čerrenýa sympaticky jeme uvítali
poprvé na jevišti p. Karóska a p. Skutila, Předsta
vení bylo zdařilé, ale návštěva nebyla tak četnou jako
jindy, protože v den představení bylo v Hradci po
Ťádáno současně několik zábavných podniků.

Nepřejí pokroku. Die zprávy„Ratibora“
podalo obchodní gremium městské radě žádost, aby
obmýšlené přeložení pošty z Malého náměstí do
budovy starého Borromea nějakým spůsobem zame
zila. Žádost tato sotva as byla diktována skutečnou
potřebou a česovým bystrozrakem. Každý hradecký
občan musí uznati, že nynější místnosti pošty na

proto nedostačají ani úfednictvu, ani obecenstvu, 8aždý nepředpojatý uzná, že prostorné lokality eta
rého Borromea umožňají nejen v přítomnosti, alei
v budoucnosti žádoucí rozvoj Ústavu, na němž má
zájem nejen zdejší obchodnictvo, ale í širší krahy ob
čanstva. Někdo namítne, že Jze poště nabídnouti ved
lejší obecní dům bývalých dívčích šhol. Tím by ovšem
získala bradecká obec dobrého snad nájemníka, ale
pošta ze etávejících tmavých a nezdravých místností
by se nevyprostila, nýbrž dostala by se z deště pod
okap. Mimo to vážně by tím byla ohrožena existence
řemeslnické tržnice. Co to dalo práce zdejšímu živ
nostnictvu, že vymohlo si na pánech v radě, aby takó
věnovali blahosklonnou pozornost malým lidem a umož
nili jim zřízením tržnice soutež s velkokapitálem, jenž
pr> evé výrobky může si platiti drahé výkladní krámy.
Sotva si obecenstvo trochu navyklo navětěvovati tržnici,
již má býti opět k vůli několika obecním grošům bla
hodárný tento podnik zrušen, protože snad některý

obchodník má náhodou o 10 kroků na Malé náměstí
blíde, nešli by měl do Tomkovy ulice. Poště se sa
braňoje v rozvoji, řemeslnictvu se odnímá jediná
možnost ka levné výstavě vyrobených předmětů a kaž
dému obchodníku we přece neumožní, aby měl poštu
u avého krámu. Považujeme tedy po předchozí úvaze
žádost obchodního gremia za projev malého rozhledu
se šosáctvím přímo hraničící, coš jest tím politování
hodnějším zjevem, protože již po několik let působí
zde vyšší obchodní škola ku vzdělání obchodnictva.
Městská rada snad naloží se žádostí touto dle osvěd
čené své rozšafnosti a vyloží objektivně, že nemůže
podporovati zájem pouze jisté vratvy občanstva, nýbrž
že musí hájiti zájem celku, byť to nebylo ani někte
rému členu po chuti.

První lidová přednáška českéaniver
sity Karlo Ferdinendovy v Hradci Králové, pořádána
v neděli odpoledne v městském Klicperově divadle,
peuspokojila valné účastenstvím. Ka přednášce dosta
vili weponejvíce atadenti a intelligence vůbec. A lid,
jemuž vlastně přednáška platila, málo byl zastoupen.
Přednáška p. Doc. Dr. VI. Nováka „O totografii v při
rozených barvách“, provázena světelnými obrazy, byla
velmi zajímavou. Na několika příkladech poukázáno
bylo na důležitost fotografií tohoto nového způsobu
při vyočorání vůbec a vytčen rozdíl fotografie jedno
barevné a fotografie provedenév přirozených barvách.

Na Pouchově v sobotu na Dašičkybude
odpoledne o půl 3. hodině míti slavnostní kázání
vldp J. Jindra, Dr. bohosloví a professor pastoralky
vHradci Králové. Před tím na Všecky Svaté kózati
tam bude o 10. hod. dopol. ct. bohoslovec pan J
Konárovský.

Velký oheň v Rychnově. U velikém
nebezpečenství byla v noci dne 21. října velá hoťfení
Hást „panské ulice“ a i domy na „novém náměstí“
rychnovském. Po deváté bodině v tu neblahou Uuoc
vypukl oheň ve stodole za hostincem u „zlatého
havrana“. — Vyděšení byli všichni, když viděli, jak
v jednom okamžiku plameny zhoubné při velikém
víchra zasabují hospodářská stavení a stodoly V 80
sedství! A rozpontaný divel větrem bnán echvátil
brzo 1 hospodářská stavení p. A. Minaříčka a také
i dům jeho, v němž nulezá ge erární pošta a byty
správce pošty. Byl to velký a děsný požár! Byť ne
co do rozlehlosti, tož hlavně proto, co hrůz spůsobill
Chytaly domy sousední pod rožhavenými a rozpraska
nými taškami, chytaly plachty zvěřince na náměstí
a žbavé oharky odnášeny vichrem i daleko od místa
požáru spůsobily, že chytalo 1 v „chalonpkách“ pod
zámkem| Oborky nalezeny na drabý den i v polích
za městem ano až u lesa na Tisové před Solnici.
Hrůz noci dne 21. října Rychnované tak bned neza
pomenou! Obeň ledva vypukl, již vše přímo za ta
kového vichru rvali A v praskot ohně mísily 80
zvuky požárního zvonku na radnici, temné „šturmo
váui“ velkými zvony, naříkavé pískání továren, v me
nažerii řvali nepokojní dravci a kolem výkřiky lidí
vyděšených tím, co všechno požárem bylo ohroženo!
Hasiči rychnovětí věra v prvé chvíli požáru, když
jen sami tu stáli proti zořícímu živlu, konali divy!
V uejvětším žáru bez nstání polévání vodou vydrželi
statečně po kolik hodin, cbrlíce v plameny spousty
vod a srážejíce je dolů! Nebýti Jich honževnaté a
obětavé vytrvalosti, kdož ví, co by 86 dělo a kolik
spálenišť by bylo v Rychnověl Ostatní hasiči přispě
chavše později, pomáhali už jen dokonat, co rychnovětí
se zdarem začali! Rychnovský sbor zaslabuje uznání
a všeobecně se chválí duchapřítomnost p. velitele
Dvořáka, jakou osvědčil ve chvíli, když věude bylo
plno zmatku| © záchrana domu p. J. Havla mají
zásluhu stadající zdejšího gymnasia! Vodou v nádo
bách chratně nosenou a mokrými badry ulili a sdasilí
oheň již v tomto domě vznikající Okolních sborů
přijelo na pomoc osm. O požáru, 0 1/10. hod. vys
puknovším, teprvo o 3. hodině po půlnoci bylo možao
konstatovati, že se dále šířiti nebude. Škody jím
spůsobené jaou však i tak značny. Pošta 2 obořelého
domu p. Minaříčka byla přenesena zatím do zámku.
Co je při tom nejsmotnějším, je to, že zdá se být
oprávněnou domněnka, že obeň byl založen.

Koňské dostihy. Vnedělidne 3. listopadu
o 1. bod. odpoledne konají se na závodišti pardubic
kém koňské dostiby. K závodišti vyprareny budou
zvláštní vlaky při snížených cenách. Konati se bude
celkem 5 jízd o závod. I. Cena kauětická. Drába 2000
m. Vítěz obdrží 2000 K. Přihlásilo ae 17 jezdců. II.
Velká pardnbická jízda o závod. Skoky přes ploty,
hráze a příkopy, t. zv. steeple chase. Dráha 6400 m.
Vítěz 18000 K. Přihlášeno 16 jesdců. III. Kladrubská
cena. Skoky přes košatinové překážky. Dráha 2800 m.
První 4000 K, drahý 600 K, třetí 300 K. Přihlášeno
21 jezdců. IV. Dámaká cena. Jízda e překážkami. VÍ
tězi čestná odměna a 1000 K, drabý 400 K, třetí 200
K. Dráha jízdy 2500 m. Přihlášeno 17 jezdců. V. Jen
ničaneká jízda s překážkami. Dráha 4000 m. Vítěz
2000 K, druhý 600 K, třetí 400 K. Přihlášeno 16
jezdců. Při závodech hraje vojenská kapela. Konec

ol 5. hod. Závody trvají jen jeden den.
Koncert. Odbor zemskéjednoty soukromých

úředníků v král. Českém v Chrudimi pořádá ve spol
kových místnostech uvých „na Bídě“ v neděli dne 10.
listopadu 1901 o 7. hodině večer první svůj velký
koncert za účinkování sesilené kapely sboru Ostro
střeleckého osobním řízením p. E. Morávka se zvláště
vybraným programem. Vzhledem k výhodnéma spo
jení vlaků ak blíské vzdálenosti naskýtá se našim
soukromým pp. úředníkům příležitost kolegy v Cbra
dimi pavětíviti. —

tvamice ma jelemy. Štvanicena jeleny,
které také letos a obryklou okázalostí v okolí pardu
bickém se konají a přinichž účast bere veliké množství
kavalírů z nejrůznějších končin, dostoupí dne 4. lie
topada svého slavnostního vrcholu. Na ten den vy
poštěni budou dva velcí paroháči, ozdobení věnci a
stočkami v parozích. Vedle množství šlechty, která

na ten den svláště četně do Pardubic zavítá, účastní
se zajímavého eportu také množství důstojníků hu
lánského a dragouuského pluku.

Z Podulšam. Často býráme dotazováníod
známých | neznámých, když je zmínkao našem koste
lčku, který byl r. 1901 na uárodopísnou výstavu do
Praby dopraven, kdež se až dosavade nachází, co
jsme za něj dostali a budeme-li kdy opět stavěti nový
cbrám Páně, Nějaký čas před onou výstavou byl
uznán kostelík uebezpečným pro odbývání boboslužeb
a měl býti zbourán. O tom se dověděl výbor náro
dopisné výstavy a uchážeje se o něj, dostal svolení
c k. okr, bejtmanství a patronátního úřadu v Pardu
bicích k jebo rozebrání a převezení do Praby, a ne
víme jakým právem ještě 600 zl. odměny, nepočítajíc
větší částku stavební bmoty, Toliko vnitřní zařízení
mělo býti po výstavě naší obci vráceno; to ae věsk
ještě nestalo, poněvadž se počulo 6 námi vyjednávati,
zač bychom byll ochotní toto vnitřní zařízení v Praze
ponechati. Obec žádala 1000 zl, později toliko
500 zl. a vrácení varhan; bylo nám však ponze
200 zl. nabízeno, k čemuž ovšem nebylo avoleno.
Doposud nevíme, zda-li co dostaneme, aniž se uznává,
a jakou ochotou jsme ku slávě výstavy přispěli. A
bylo by velmi sobecké, žádati na naší malá obci
další oběti. Nyní, kdy veles!, zem. výbor převzal
výstavní vesnici, donfáme, že zařadí náš nepatrný
požadavek do zemského rozpočtu a zajisté že nikdo
nebude talk neaznslým, aby protí tomo něco uamítal,
neb jest spravedlivo, abychom dostali aspoň ta nepa
trnou náhradu. Rádi bychom vystavěli nový chrám
Páně. Máme také jiš většinu hmoty svezenou, neboť
jsme mínili počíti se stavbou už loni, avšak zbv
tečuým protahováním obledně vypracování a opravo
vání nástinu a jebo stvrzení jsme nuceni stále se
etavbou odkládati, Doufáme, že nám veleslavné c. k.
místodržitelství již v brzku nástin potvrdí a že pak
i ostatní záležitosti budou v čas vyřízeny, bychom

příští jaro mobli přikročiti ku novostavbě, nač se už
velice těšíme. Také u nás béřeme vřelé účastenství
na vovém stavovském bnutí rolnickém a volili jsme
agrárně všichni, jen jest želeti, že naše liberální
učitelstvo nejde s námi; Časem se nkáže to pravé
vlastenectví těch kterých poslanců a zda-li je lepší
politika stavovské či liberální. Liburalismas, centra
lisace a pryč od Říma, to jsou kvítka a pruské
zahrádky, Suad přece opanaje všeobecné poznání,
kam vede směr tento!

Návrat do eírkve. František|Bute,dosud
vyznání angipurského, složil v neděli dno 27. října
t r. v chráma Páně v Žírci n. Lab, veřejně při služ
bách Božích katolické vyznání víry.

Katol. jednota v Semilech pořádádne
1. listopadu 1901 na avátek Všech Svatých v hotelu
„Slavie“ divadelní představení „Svatá Alšbéta“. Drama
ze živote jejího ae zpěvy o 6 jednáních. Ktisku upra
vil a vydal Josef Filler, kaplan v Semilech. Začátek
o 8, hod. Lístky předem prodává br. A. Zach.

Obec Dolany m Jaroměře, čítající
480 obyvatelů, vesměs katolíků, s 2třídní školou,
má nyní vo svém středu krásnou kapli s právem
sloužení mše sv. Náklad na tuto prostrannou kapli,
která pojme 200 osob, vedl volodůst. pan Josef
Ludvík, 09, děkan a foudatista ve Skalivi, který na
sobě šetřil a se uekrovňoval, aby mohl svému ro
dišti trvalou památku zanechati, Obětavý dobrodinec,
který se letos dočkal zlatého jabiles svého kněžského
úředa, jest Bohu díky na těle i na duchu tak čilý,
že sám po srdečné promlavě -u dveří svatostánka
obřad svěcení (benedikce) vykonal a první měl 8v,
n oltáře Marianského sloužil za přítomnosti tří sou
sedních kněží. Zbožný lid četné shromášděný zapěl
a patrným nadšením píseň Marianskou, načež krásná
slavnost chvalozpěvem sv. Ambroče ukončena byla.

V České Skaliel konati se bude v sobotu,
dne 9. listopada 1901koncert slav, českého damského
Tria: slečny R. Žákoré (piano), M. Nesslerové
(housle) a M Ptáčková (violoncello) o '/8. hodině
večer v místnostech divadelních. Předprodej vstnpenek
obstará z ochoty p. Hynek Bíl, náměstí čís. 4D.

Z Chomutile. (Posvěcení nového hřbitova).
Dne 30. října vykonáno bylo ve zdejší osadě slav
nostaí posvěcení nového obevního hřbitova, Za zvuků
hudby odebral se průrod školních dítek, drůžiček, ha
sičských sborů, zpěváckého sboru, kněňstva a lida
z blízka i dáli na nový hřbitov za osadou. Vidp. Mons.
B. F. Hakl, pap. proton, a bisk. vik., úvodní řečí vhodně
vysvětlil obřad avěcení, načež předepsaným způsobem

toto nové svaté pole za snu žalmů posvětil. Místníduchovní správce dp. J. Hlavas závěrečaí řečí pak

poukáne na zvláštní a významnou tuto slavnosť,torou osada dnes slaví; 600 let pohřbívalo se na
hřbitově starém, po tak dlouhou doba tedy podobná
slavnosf 80 zde nekonala, a kdož by říci dovedl, kdy
zase bude! Dále uvedl v řeči, ktorak osada se vyna
enatila, aby měla hřbitov pěkný, dala mu ráz nábo
ženský a dbala, aby i posvěcení atalo se způsobem
důstojným; podotkl, že i sám vldp. světitel, tohoto
roku právě jabilant, neváhal osobním vykonáním ob
řada ráz elavnosti zvýšiti. Končil pak přáním, aby
těm, kteří na tento hřbitov uložení budou, odpočívalo
se tu sladce, to že přeje všem a jednou i sám soběl
— K toma my připojujeme jenom, než k tomuto jeho
přání poslednímu dojde, aby ku blaha všech prozatím
působil ještě mnohá a mnohá lóte! |

Různé zprávy.
Kalendářní trh. Již jednouObnovapo

zornila, že se za kalendáře vydá sbytečně mnoho pe
něz firmám nevlasteneckým. Ať se jíž naši vlastenečtí



a katoličtí nekledatelé namáhají jakkoli kalendářesvé
zdokonaliti a vyjíti vstříc formou iobsabem všem po
třebém lidu, přecemnozí nakupovači jdou stále vyš
Japanoncestidkou, jako by byli lépe obsloužení firmami
cisími. Kdo však problédne náš „Štít“, nebo Kotrbovy

a Prombergrovy kalendáře,musí usnati, že bybylohříchem klásti jejich formu a obsah Říše neš u ka
lendářů, jež vycházejí s rukou německých, třebas
by měly četbu českou. Trochu divně se u jednot
livců rozamí drobné práci národní. Jména redaktorů,
pod jichš kontrolou obsah kalendářů Kotrbových
řádán, sama jsou dostatečnou zárakou, še jest v nich
četba vybraná. Jsou to literáti osvědčení. Voláme
aspoň k Čechům katolického smýšlení: Bozšiřajte
hlavně kalendáře Kotrbovy, Prombergrovy a náš „Štít“,
Posloužíte tím jen prospěchu vlastnímu.

Wvatokrádeš. Borovskýchrám u Frýdlantu
na Moravě byl dne 28. října v nedloubé době již po
drahé vyloupen. Neznámí pachatelé sebrali ciborium,
monstranci e Nejevětějším, religuiáře a jiné věci, slou
žící úkonům boboslužebným. V osadě panuje veliké
rozhorčení a zděšení nad touto novďu svatokrádeží,

n Zeyer. V letošním Masejníku vylíčil
Josef Kamper zajímavé podrobnosti ze života Zego
rova. Práce Kamperova ge nám zamlonrá nejvíce ze
všech pohrobních vspomínek na našeho zesnulého báa
nika. Není zde snaha zatašovati nebo strannicky při
barviti Zsyerův poměr ke katolictví. Zeyera umělce
si všímají naši literáti dosti, leč porabopisu Zepera
křesťana se však až směšně vyhýbají. A právě proto
práce Kamperova jest nám vítanou, že nám líčí nes
tranně, jak Zeyer v posledních letech těsně přiloul
k církvi naší. A tu najednou přijde Čas s paušálním
tvrzením, že ani Zsyer ani jeho životopisec neporo
zuměli, co je náboženatví. Kdyby ai byl Zeser
oblíbil kalvinismus, snad by Čas mlavil jinak; Zeye
rova vina před soudnou stolicí Času zaleží v tom, žo

si dpmná duše básníkova oblíbila právě katolictví.A dleneomylné HlosofieČasn žádný katolík křesťanství
nerozamí — tedy ani ne Zeyer. Leč my soudímo
trochu jinak; po skutcích poznáváme u každého, jak
pravému křesťanství rozamí. A v těch by se Časisté
se Zsyaroem měřiti nemohli. Mooho-li pak lásky „křes
fanský“ Časjiž rozesel? Jest fanatická nenávist ke
všemo katolickému také úkazem pravého křesťanství?
Hanobiti a podezřívati každý krok npřímných katolíků
a při tom přehlížeti vášnivou akci pruských pastorů,
kteří své ovce opouštějíce, jinde jen zmatek působí,
toť zajísté špatným porozuměním duchu křesťanství,
Kdybychom chtěli býti křeafany dle vkusu Času,tu by
chom musili býti trochu protestenty, trochu židy,
trochu socialními demokraty. Všecky tyto prvky tolik
se různící Čas skryje uvorně vo své „křesťanské“ duši.
Tak široké srdce Zeyer neměl — a proto neporozuměl,
co je náboženství. Bylo již na čase, še se naše „Unie“
odhodlala vydávati spisy Zejerovy souborně; zajisté
bude tato ušlechtilá četba na nervy našeho Čtenářetva

přeobiti blahodárněji, než jizlivé, sarkastické listy,teré lásku rozeévati nemohou, samy jí postrádajíce.
Na stará kolema. Muž ve stáří 27 roků

a manželkou 21 letou zabezpečí si roční důchod 360 K
se vklad 1792 K do Zemekého pojišťovacího fondu v
Praze. Tato pense stane se splatnou, jakmile mengel
dosáhne 55. roku věku svébo, Zvláště novomanželé
měli by na takovéto zaopatření ve stáří pomýšleti, aby
nemusili jednou hořkosti nynějších výminků zakoušeti.

Spalování mrtvol. Saská ovangelicko-lu
teránská zemská konsistof zapověděla pastorům každé
úřední účastenství u mrtvol, které mají býti spáleny.
V takových případech se jenom dovoluje, aby paator
příbuzné, dříve nežae mrtvola ku spálení odveze, nav
štívil, je potěšil a to boď v domě nebo v úmrlčí ko
tmoře,ale že ee to vždy tak státi má, aby se nezdálo,
že by spalování mrtvol schvaloval. (Hlas'.

Pokmsy s řiditelnou vzducholodí.
Inženýr Henri Dentech v Paříši vypsal letošního roku
cenu 100.000 franků za řiditelný balon, jenž by vzlétl
z ohrady vzduchoplaveckého klubu u St. Clond 26
padně od Paříže, obeplul Eifelovu věž v Paříži a za
30 minat se navrátil na dřívější místo. O cenu ta
ucbází ae zvláště mladý Brasilián Santos- Dumont,
kterýž problásil, še by obnos ten nepodržel pro sebe,
nýbrě še by jej rozdal, kdyby cenu tu získal. San
tos-Domont jest sám tak bobatý, že může podnikati

pokovy tak drahé; mimo tu vláda brasilaká mu uděila jakožto národní odměnu 250.000 franků. Santos
Ďamont dal dosud zříditi sedm vzducholodí, ty věsk
se ztroskotaly při jeho odvážných pokusech. Nedávno
v říjnu t. r. vykonal Santos-Dumont e novou vzdu
cholodí cestu vd St. Cloud kolem věže Eiffelovy a
zpět za 30 minnt 44 vteřin; komise však ma ceny
nepřiřkla, poněradě překročil orčenou dobu. Balon
jeho má tvar loubý jako doutník, jest 34 metry
dlouhý a obsahuje 550 krychlových metrů plynu;

loďka tvaru podlouhlého jest z prej aluminiových,na ní nalézá se motor o 10 koňských silách, jenš za
minuta 200 krát otáčí šroubem vzadu za loďkou, ma
jícím 4 metry v rozměru; za kormidlo elouží zvláštní
plachta, trojůhelný to rám, potažený hedvábím, jenž
ce řídí lanem. Hlavní konkurent Santoa-Daomontův
jest inšenýr Tatin, jebož balun jest 80 metrů dlouhý.

aké Angličan Beedis koná pokusy s řiditelným ba
lonem, zhotoveným z látky, kteráš prý jest pevnější
než hedvábí a pochází z jižní Afriky. V Rakouska
koná pokusy s létacím strojem inš. Kress v Tollan
(v Dol. Rakousích), jenž nedávno ocitnul sei ae svým
strojem vo vodě.

Zmamenitý statistik. V „Usvětě“nějaký
kritik pronáší zdrcující ortel nad katolickými kalen
dáři s brozí se té brůzné otravy a nich vyplývající. Po
tři leta jiš prý sbírá číselný material o četbě těchto
kalendářů a našel ve své obci, že ze 42 odebraných
kalendářů bylo 87 Steinbrennerových. V sousední obci
našel docela z 39 kalendářů 19 kalendářů „Meč a
kalich“ z nakladatelství Brynychova. Znamenitý to

počtář, tenhle statistik « „Osvěty“| Našel docela 19alendářů, které vůbec ve světě neexietují, protože
nakladatelstvím Kotrbovým vychází sice kalendář
„Meč“, ale nikde „Meč a kalich“. Iti celá Jets sbírá
statistik „Osvěty“ kalendářní material, odsuznje ho
velkopansky a při tom se nepodívá pořádně ani na

jeho desky. Takový učený alatistik by Jépo si poslou
il, kdyby místo materialu kalendářního sbíral raději
houby. K ulehčení práce takových krátkozrakých sbě
ratelů navrhujeme duchovním správám a všam uvě
domělým katolíkům, aby objednávali diecésní kalen
dář „Štít“, jenň dochází všude obliby a snese snadno
kritiku i toho nejkrvelačnějšího pokrokáře. Neslouží
to zrovna diecési naší ke cti, když ani obezřelý zrak
pokrokářského statistika nenalesne v celé obci jedi
ného diecésního kalendáře „Štíta“ s nalózá různé jiné
kalendáťe, jich názvy ni pak poplete.

Bleger © stramě renilstů. Moravský
„Rozkvět“ nveřejnil v 8. 3. zajímavou rozmlnvn svého
dopisovatele se etařičkým vůdcem národa, baronem
Riegrem. Bystrý a řízný úsudek Riegrůr 0 ničivém
vlivu realistů, kteří otrávili celé řady studentstva a
právě nyní na školách působícího professorstva, po
dráždil zle samozvaného „vůdce“ národa, professora
Massaryka, jeně výtky sobě učiněné „vyvrátil“ osob
ními urážkami. Kdo nadává, nemívá pravdu, proto
jsme právě vystoupením Maesarykovým utvrzeni 0
pravdivosti Riegrových náhledů a uvádíme z rozmluvy
některé podrobnosti: „Dopisovatel: Jest nám zá
pasit s velkou netečnoatí, ba odporem dnešní intelli
gence. Dr. Rieger: Indifferentnosť našich vzdělanců
ve věcech náboženských je úžasná. Ani v Německu,
ani ve Francii jsem nenašel podobné netečnosti. A
přece moderní české kněžetvo tolik učinilo pro vzdě
lání našeho národa. Dopisovatel: Co ráčíte soudit,
pane barone, jaké stanovisko třeba zaujat vůči šlechtě,
lépe řečeno vůči fondalisma? | Dr. Rieger: Heslo
proti feudalismu jako proti klerikaliemu vydali židé,
Oni vědí, že šlechta drží církev a tem, kde vládne
církev, tam že nemohou vládnout oni, tam jsou ničím.
A odtud ta liberální hesla. | Jest mezi šlechtou velmi
mnoho lidí dobrých a upřímně zbožných. Dopiso
vatel: Coráčíte soudit, p. barone, o straně prof. Ma
saryka, t. zv. české lidové? Dr. Rieger: Směr tento
pokládám za neštěstí pro náš národ. Prof. Masaryk
je mužem velmi pracovitým, velkým učencem a mosí
se mu přičíst k zásluze, že vnesl do naší mládeže
akademické touhu po širším vzdělání, že ukazoval na
prameny ta a tam a šířil tak obzor. Ale om ai po
číná tak, jakoby přeďním nebyl pracoval nikdo a sám
se tuším vyjádřil, že přišel do vlasti „kácet modly“,
jako bychom my předním byli jen modlami, které nic
nepracovaly. Kdo pak tedy vykonal za 60 let ten div
u českým národem, že v době tak krátké vyšvíhnul
se mezi nejvzdělanější národy Evropy? Strana lidová
svou nenávistí ke katolicismu vnáší do národa roz
klad, což je vlastností židovakon. Dějiny nám dotvr
zají, že židovstvo nikdy nepůsobilo zcelivě, nýbrž
vždy rozkladně. Dopisovatel: Výtečněkarakteri
soval židy jeden mladý intelligentní žid, 8 nímž jsem
hovořil. Pravil: Der Jude iet ein Gegenwartemensch.
(Člověk přítomnosti). Jen vyssát, vykořístit přítomnost,
a po něm ať přijde potopa. Cizopaeník. Vyplenit jeden
velkostateka táhnoutdodruhého.Dr.Rieger: Proto
také si nikdy nepřeju, aby živel šidovaký eplýva) s
naším národním celkem. V nejhorších dobách pomohli
jsme si bez nich, pomůžeme vi i na dále. Co pak se
ještě týče prof. Mauaryka, pozorují, že je přímo osob
ním nepřítelem katolického Boba a katolického kleru.
O těch dvou předmětech nedovede mluvit objektivně,
A jeho snahy jdon, poknd jsem informován, k od
tržení národa od církva“. Slova Riegrova vystihují
tak trefaě charakteristiku „lidové“ strany, še budou
ještě po letech citována.

Český volební sber pro Úruzovou
pojišťovnu dělnickom v Praze vyzývá české
podnikatele všech příslašných skupin, aby se do jed
noho súčastnili doplňovací volby do představenstva a
rozhodčího soudu Úrazové pojišťovny dělnické pro
královatví Čes,, ješ se konati bude v listopadu t. r.

oprárn této pojišťovny mají v rukou Němci, ač jichmenšina.

(Zasláno.)
Kaplaní vikariátu poličského, sbro

máždění dne 23. října na volné konferenci v Bystrém,
vyslovují úplný Sonblas se „Zasláno“ českého ducho
venstva pražského 0 rozdělení diecésí dle národností
a zároveň projovují díky všem knížatům církevním,
kteří vystoupili proti tomuto rozdělení,

V Bystrém, dne 23. října 1901.

Otevřený list

p prof, dr, Masarykovi v Praze,
Velectěný pane professore!

Napsal jste otevřený líst dru. baronovi Riegrovi.
Mám právo přičiniti k oné záležitosti také několik
poznámek, protože z častých svých styků dra, Riegra
po stránce povahové j vzdělanostní znám a protože
v tomto spacielním sporu Vašem jedná ae tóž o ka
toliciemas měrou nemalou.

Nechcete s drem. Riegrem o vážných problemech
národních diskutovat, an ma apíráte k věcem tako
vým kvalifikace. Toto odpírání kvalifikace dru. Rieg
rovi jest čistě remlistické, neboť celý systém VÁŠ, o
vážných problemech rozhodovat, kvalifikací vybradil
jenam sobě. Za tou příčinou výrok Váš o nekvalifi

aci Riegrově dikoho drtivě neomráčí, protože nikdo
od methody Vaší nic jiného očekárati nemohl, ač
každý vzdělanec nerealista jinak doznati musí, že s
Riegrem tímto způššhem mlaviti se nemá.

Zladění psychologické, ze spisův a řečí Vašich
patrné, jest takového rázu, žo i Palacký s Havlíčkem
téhož odeudku by zakusili, kdyby, dnes žijíce, opová
žili se míti odchylný rozum od rozumu Vašebo.

Pravíte, že způsob polemiky dra. Riegra proti
Vám není dokladem k výroku jeho o divu naší vzdě»
lanosti. Já zase jsem přesvědčen, že vzdělanosti ne
mohou se dávat náhubky, aby nemohla kritisovat po
čípánÍ jednotlivcův a stran a po případě je i odsu
zovat, což ostatně činíte sám v otevřeném dopise se
stranou staročeskou a jinde se stranami jinými. Vytkl

Vám Bieger, de ai počínáte tak, jakoby před Vámi
nikdy nebyl pracoval. Naproti tomu uvádíte, de drahá
jsou Vám jména Husa, Komenskéko, Chelčického,
Kollára, Palackého a Havlíčkaa že jste za tím účelem
pracoval, aby byli poznání a docendni.

Ale dovolte, pane profeasore, Hua, Komenský n
Chelčický nemohou býti zařazení do oněch 50 let, o
kterých mluvi) Rieger a mimochodem řečeno, byli ma
Žové ti positivnými křesťany, v kteróémžto obledu, ab
docenění byli, nikdy jste nepracoval, Máme-li pa
zřetel u Palackého a Havlíčkak činnosti politické a
vsdělávací vůbec, proč u jmen těch nerzpomínáte i
Riegra?

A možno se domnívati, še idee Palackého a
Havlíčka v rosroji národa nepůsobily a če jste je od
kryl teprvo Vy?

Díte: „Ale ovšem — Vy, pane barone, snesl jete
drzý výrok o bandě lupičů a žhářů, a teď ně přímo
soustavně stavíte eo proti ideám a ideálům Palackého
a Havlíčka“,

Těmito slovy prozradil jate, pane profesaore,
mnoho. Slova o bandě lupičů a žbářů ovšem ve saně
movně byla vyfčena o husitské minulosti. Není potřebí
tady vykládat, pokud jimi naznačeno bylo to, co v re
volnci francouzské pod krásnými hesly pácháno vraž
dami a barbarskými snrovostmi. Rovněži o straně
katolické užíváno výrazů ještě nelichotivějších.

Jaou však lidé, kteří v přítomné době hlásají,
kterak národ český jeut zostuzen a v opovržení a celé
Evropy. V Čecháchprý jest samé bahno a samý kal.
Tak mlavily bez příčiny o Českém národu ještě ne
dávno „Naše Doba“ a „Čas“, jež jsou přece, pane
professore, orgány Vašimi, a toto bezdůvodné snižo
vání národa snesl jste beze všeho rozčilení.

A že Rieger staví se proti ideám a ideálům Pa
lackého a Havlíčka? Havlíček a ještě více Palacký
mluvili o katolické církvi a jejím působení kultarním
a naprostou objektivností, jim nikdy na mysl nepřišlo
nabádati posluchače, jak by „formálně a věcně“ od
církve měli odpadnonti. Vy sám, pane profeusore, jste
napsal, že Palacký neradil českému nůrodu, aby od
katolicismu vrátil se k reformaci. Patrně odend Pa
lacký předvídal všechen zhoubný rozklad ve všem
Vazivu národním.

Na tento rozklad zajisté mířil i Rieger, když
mluvil o Vaší lidové straně. Patrno tedy, že podklá
dáte Palackému a Havlíčkovi takové náboženské ideály
protikatolické, kterých neměli, a na základě této své
fikce kaceřujete Riegra,

Vytýkáte-li, pane professore, Riegrovi, že neví,
co jest vědecká práce, co jest vědecká kritika, činíte
tak neprávem a dovoláváte Be těchto pojmů velmi ne
místně. Ku poznání, že Vy ke katolicismu jste ne
objektivním, ba vášnivě etrannickým, není potřebí
žádné vědecké kritiky, tady postačí již soudnější po
zorování, kterážto skutečnost jest pro Vás tím smut
nější, čím usilovnějí všade dovoláváte se vědy, neboť
vědec — vzdělanec — úmyslnou etranností jest hlu
boko znehodnocen, ať nic nedím o filosofickém klidu
a vyrovnanosti, které vlastní jsou toliko duchům sku
tečně velikým.

Přiznáváte, že modly maosí so skutečně kácet.
Ale dle mébo mínění nesmí ne na místo skácené modly
postavit modla nová, jako se to děje © Vámi. Jest
velikou pověroa a modlářstvím, vyhlašuje-li se, že
jste schopen založiti noré náboženství, Zatím však
činíte náběhy náboženské na všecky strany. Jest tu
jakée filosofickénáboženetví, evangelické, českobratrské
a všechno to mixtam compositum dekoruje se nedali
novaným homanismen. Já v tom vidím lehkovážnou
hru, neboť pro správnost života vlastního a pro po
chopení života jiných lidí nutno jest, aby tu byla
jasná soustava a odlišné pojmy.

Všechny nalomené a nedomyšlené anahy Vaše
i Vašich o nové náboženství stáčejí ne konečně jen
v paušální heslo klerikalismu, pod kterýž klobouk
v táboře Vašem nekriticky a nevědecky smačkává se
každý projev života katolického,

Modlářství Vaší osoby pozvedlo se zřetelně
v procesen Polenském, Ve avé domýšlivosti domníval
jste se, že autoritářství Vaše v Čechách jest již roz
hodující a že proti Vám o Hilenerovi nikdo neodváží
se jinak myslit, než jak „vědecky“ budete dokazovat.

Zlými následky činu pro svoji osoba byv po
učen, věra velmi neopatrně citajete veřejnou mravnost
proti Riegrovi, jehož čistý štít bude zářiti ještě dlouho
pokolením budoucím. Nevyvracojete ve svém otevřeném
listě to, co Rieger Vám vytkl a co Vás asi páli nejvíce.

Mám k Riegrovi velikou úcta, než sbych se od
važoval hájiti ho proti zlobným Vašim výpadům.

Nicméně pro veřejnost musím připomenout ještě
něčeho. Mlavíval jsem často a Riegrem o našem ná
rodním životě a v politice. A hle, tento mož, když
mlavilo se 0 jeho protivnících až k tomu „zrádci ná
roda“, nepronesl ani jednoho prudčího alova, a z jeho
dobroardečného úsměvu poznal jsem, že není v něm
hněvu aní jakákoli trpkosti. Ano, když mluvili jsme
o Vás, pane professore, Rieger vždy s veškerým uzná
ním předem oceňoval Vaši vědeckou činnost a pak
mírně naznačil Vaši neobjektivnost proti katolicismu.
Rozdil mezi Riegrem a Vámi jest tedy patrný. Tam
klidná rozvaha, řídící se zásadou: suum cuigue, u Vás
pak trhání, které provádíte od začátku svého veřejného
listu až do konce. U Riegra humanismas v životní
praksi a u Vás makabejské bumanisování jenom
+ theorii,

Ferd. Vlček,
farář.

Koupili jste si jiš Štii>
Jestiže dosud nikoli, objednávku učiňte;

budete obsloužení obratem.

Listárna redakce.
Kyšperk, Jičín, Lomnice n. P, Přišlopozdě:

až příště. O. T. Kam se má vše vrátit“
Mlazovice T. Nehodí ae.
F. Orlický. Uveřejní se něco snad příšt.
Siget. Adresy neznáme.



Literatura.
Vedle našeho kalendáře „štítu“ zamlouvají se

též obsahem j vkusnou úpravou kalendáře, vydané ná
kladem knihtiskárny Cyrillo-Methodějské (V.Kotrby)
v Praze na rok 1902: Redakcí V. Špačka: Vlaste=
mecký poutník, ročník 84. za 1 K. Svatováclavský
kalendář, roč. 23.,cena 60 b. Vlastenecký poutník
Svatováclavský. Cena 1 K 40h. Redakcí dra. J.
Zítka: (Cyrill, ročník I., cena 1 K. Praha, ročník
1. zs 1 K. Říp, ručník I. sa 1 K. — Marla, red.

rof. J. Košnař, ročník I Meč. Obranný kalendář
atolický. Roč. XII Red. Fr. Pohunek. Články poučné,

zábavné, vážné i žertovné v kalendářích všech Kotr
bových, pocházejícíz osvědčenýchper, střídajíse v mi
lém uspořádání, ozdobeny jsouce pěknými illnatracemi
a co hlavně váží: poskytují četbu nejen nezáÁvadnou,
sle eminentně duchem katolickým proniknutou všem
naším rodinám. | Titalní barevný obrázek Sv.
Rodiny dělá nově zřízené litografii v závodě p. Ko
trby všecku čest, Přejeme katolickému nakladatelství
p. Kotrbově všeho zdaru a všestranné podpory.

Kříž. Katol. kalendář na r. 1902, Nákladem J.
Orla v Místku. Cena 70 h.

Chrudimský Hospodářeký list, ročník 27., člo.
4., roční předplatné 10 K.

Správa Zl. Knihy čili Dědictví av. Ludmily
v Písku rozesílá právě údům spolkovým letošní po
dílní zniby: obrázkové „Zlaté Lístky“ (pro dítky do
12.roku) a „Zlaté Klasy“ (pro mládež dospělejší). „ZÍ.
Lístky uspořádali Megre. Fr. Pech, kanovník a P. J.
Šimek, „ZI. Klasg“ professor J. Nedvídek. — Každé
dítko obdrží hned při zápisu vkusný diplom. — Za

vklad 1 zl. dostávati bude údpo 1 knize po 4 léta(mimo to 1 knihu při zápisu jako premii); za vklad
2 zl. dostávati bude knihy po 12 let; za vklad 3 zl.
až do svého 20 roku. — Kdo zaplatí 1 zl., obdrží
franko 6 objemných knížek Zl. Klasů. — Zlaté Lístky
prodávají se dle cenníku. — Přihlášky vyřídí a dotazy
zodpoví v době nejkratší Správa Zlaté Knihy v Písku.

Z nakladatelství J. Otty v Praze: J. Arbes: Se
brané spisy. Romanetta. Svaz. I., sešit I. za 30 h.
Mark Twain: Dobrodružství Frantíka Finna. Přeložil
K. Kolman. Anglické knihovny seš. 62., 63.464. po 24h,

Nakladatelství Jos. R. Vilímka v Praze: „Des
vatenáctéstoletislovemi obrazem.Sešit22.,cena

60 p J. Klecandy, Vojáci v míru, sešit 3. a 4. po25 b.

3 domy v Chocni,
která slyne půvabným okolím (velká stanice rak.
ub. etát. dr.), výhodněma prodej a sice čís. 275,
276 a 279. Prvnější dva nalézají se na náměstí,
v přísemku e 3 krámy. Dům třetí je v bezpro
střední bifskosti, hodící se více za stavební místo.
Všechny domy jsou obydlené stálými nájemníky a
nesou slušný výnos. Nabídky přijímá

Ed. Doskočil v Chocni.
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Josef Neškudla,
c. a kr. dv. dodavatel

w Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučaje P. T. veledůst. dachovenstvu
nr všudež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelníchparamentů,
praporů a kovového náčiní. — Illostr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko so zasílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
dok oL O O R

RO
uo nj 790097900790000080-000007000KD 090010000 0

Ph. Mg. B. Y. Morávek
Kukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PRB*Doporučujese co nejlépe.“jjj

MUDr,L. Řeháček
odborný lékař krčních, nosaéh a

ušních nemocí “

drdinoje od 9—12 a od 2—4 hod.

PRAHA,
Jungmanova třida.Široká ulice č.12mezzanin.XXX

GSIXGHDXAGHI0GOD0GHIXGHKIX

O0raba

(Zasláno.)

ZAHolohlav
dne 25. října.

Při mém odchodu « milé farnosti Hofíněvaké
dne zo. Hjoa b. r. byla mně prokásána neobyčejná
pocta. Nucena se proto vidím, dáti průchod cítům
svým a vyjádřití nejupřímnější díky avým bývalým
koliatorníkům vůbec; zvláště pak vřele děkuji vole
ctěnému panu c. k. správci velkostatku a jeho panu
příručímu, všem pp. starostům a zástopcům obcí, p.
Josefa Pražákoví za jeho tklivá alova, ctěnému sboru
učitelskému, p. četnickému závoděímn, nepočetným
drůžičkám, školní mládeži, pp. banderistům a všem
pónům a dámám, kteří mne na mnobých kočárech až
na pokraj obce Holohlavské doprovodili a s p. ata
rostou Hoříněvským v čele ještě jednou te mnou se
rozloučili a mým novým milým ollatorníkům mneodevzdali.

Nejvroucnější však dík budiž vzdán důst, p.
P. Josefa Tenařovi, mému dobrémn kaplanu, nynějšíma
far. administrátorovi za všecko. co pro mne při mém
odchoda učinil a zvlášť za tklivou řeč, kteron se
v chrámu Páně Hoříněvském jménem celé farnosti ao
mnou rozloučil. Slova ta krásná mne až ku hrobn do
provázeti budon. Všem volám ještě jednou z plna
srdce: „S Bobem buďteš, moji drazí! Nikdynezapo
menu na Vás a na lásku Vaši; Bůb Vám žehnej, Bůh
Vás opatroj, Bůh budiž se všemi Vámi!

„ Byleli můj odchod z Hoříněvsí slavný, neméně
dojemný byl můj příchod do Holohlav. A proto vzdávám
dík upřímný za srdečné přivítání velectěnému c. k.
panu důchodníma Smiřickémujako patronátnímu zás
tupci, p. měšťanostovi Smiřickéma a pp. radním téhož
města, c. k. p. aprávci velkostatku Holoblavského,
p. starostovi Holohluvakému za řeč uvítací, všem pp.
starostům ostatních obcí přifařenýcha všem zástupcům
jejich, ctěnémn sboru učitelskému, drůšičkám a školní
mládeži, jakož i všem věřícím, kteří mi « takovou
láskou vetříc vyšli, e jskou mne občané Hoříněvští
vyprovázeli.

Konečně děkuji důst. p. Fr. Frydrychovi za póči,
jakou měl po 5 měsícůjakoadministrátorozdejší oni
řelé děkanství a vel. p. Václ. Kozovi, kaplanu a důst.
p. J. Vikovi, zárneckému duchovnímu Smiřickému, za
laskavé uvítání předchrámem Páně,

V Holohlavech, dne 25. října 1901.

Antonín Kozák,
děkan.

Jan Kryšpín,
(J. Syvalterův synovec,ná

stupce)
odbernýuměleckýzávod

malbu okenkostelních
PRAHA

č. 145 st., Malá Karlova ol. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce i se šelešnými rámy, sí

lémí 4 vsagním.

Vetkeré rozpočty, akizzy i odborná
rada besplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

PEB“Nestetná veřejná i písemnápochvalnéuznání.ff
Založeno roku 1836.

zacílá

Šo Š
i

Nlalnský křen

letošní sklizně, |

Josef Mikulecký,
vývoz mal. křenu v Kutné Hoře.

XESDXGSDGODIXGOBEOHXEEIX

V. VACEK,
závod školkářský

v Pamětníku u Chlumoe
nebizi pro zimní a jarní vysazování stromy
ovocné vysoké s kraky, sazenice pro živé
ploty, křoviny ozdob., konifery, divoké stromy

pro stromořadí, pláňata ard. — Statisíce sazenic v zásobě.

1

653

5 kg. asi 15 kořenů K 6 —
34 . 20.. , 520
5. „26.„, „450
Š » » 30 » , 4—

franco poštou.
100 kg. Malinské cibule K 8—

1 kg. Majoranky . .K 2—
1 kg. Hincian . . .K 120

RARRANNRNRRRRNNNNNNNA
Dekorační malíř a pozlacovač

JAN BARTA
v Rychnově z. Kn.

Staré náměstí čís. TB.

Zoomtatpák Pe
pro malby ohrámů a po

zlaoování oltářů
a veškerých potřeb kostelních.

Malby podobílzen v barvách i kresle
ných, dle zaslazých malých podobizen,

sa jichž správné provedení se ručí.
Ceny co nejmírněj.

Plán na malby kostelů vypracují na
požádání ve všech slozích s přilože

nými rozpočty.

NANNNNRNINNNN

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

wPraze.
Písárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova ul.

č. 30. Budova ov. Václavské záložny.
Zasílám Vám příslušný obnos dle účtu od 12. února

1901za socbuPanny Marie Lourdské,
Sdělujeme Vám naší radost nad krásnou sochou,

která se obecenstvu velmi líbí.
S úctou veškerou

P. Franje Žic,
: farář.

Punat (Krk), Dalmacia, 26. února 190t,

ANRKNRRNRNNRNRNRNRNKRNNNINNA

NARRKRNNNINNINNININU|

Levně, ihned, správně
všechny reklamace, rokursy, (poptávky

týkající zo

© 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.

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vysnamenání na čkolsk.
chorvatské výstavé v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
sa vystavené varhany na Národop. českoalovanské výst.
v braze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavé v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu Da

Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tačka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
VAPhANYZzanjcksonar o
uejdůkladnějia v cenách nejmírněj

ších; —opravy a přestavbvarhan prorede za nejmírnějšíc

podmínek, šechvšech Soustav pro
harmonia kostely,školy a
salony v nejlepším provedení 8 pě

až. tiletou zárukou a mA Ceny mírné.

takepravaamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů.
a byly tyto ns veškerých výstarách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádáni
zdarma a franko.

kěndejnudatný: Med'd3-41) (0 ddahaaududný 6-0udaj dn vý ANĚ V-PPOCÍ500

Ignáce Neškudla Syn
(protokolovaná fřma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškndiy, faráře re Výpraehticich)

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

k výrobní závod
š všech kostelních paramentů.
MiCenníky, vzorky i roucha botová na ukázka

se na požádání franko zašlou.

p8-8poddané8]

neě1

OCAUDELSNENNENCGNINAN2I4(TBENNNNI



Dá by tek.
Výrobky dokonalé.

| Pohovky. Celé garnitury. Pérovky

Ludvík Knepr
vedle záložny.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mrné.

Záclony. Opony(draperie).
Žíněnky. |

wp-Velký výběr Us
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. okresniho soudu.
Obrázkové cenníky na požádání zašle.

KESIGOIESIGPIGOI GP KIGPDEOIGSIGODEODGED

PALDUS 8 POUR,
dřive J. Jeřáběk

v EXradoi IKrálové, velká podsíň. ký "már „ma
Jediný křesťanský modní závod jeeruabarev.

v damských látkách. Metrzl. 4—.
. Na úplný oblek 3 m.

Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky„" Vzorek této Játky jakož
hedvábné, vlněné afprací tu- i cizozemské. i bobatý výběr moderníchdruhů na obleky, svrchníky

» | a menčikovy jeu zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nohléd
nutí franko zašlou.

První český zaella
telský závod

Ed. Doskočila

rukodíloé lodenové klo
bouky zaručené jakosti.
plstěné a vlněné klobou
ky nejnovějších vzorů pro

pávy, chlapce a děti.
pražské vzory nejnovějších

Pravé dámských forem.
Pravě banácképapučes kotvou,ZZŠ“ nejlepšítojakost.
Pravé dětské čapky látkové a< plyšové.

ruské galoše chová pro
Pravé podzima zimav nejhoj

nějším výběru na skladě

Jos, Dvořádek,
kloboučník v Hradci Král.,

na podstni proti soše Panny Marie.

Pravé

c

gap S'aré dámské formy se vkusně
a rychle opravují.

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabizi

Biskupská. knihtiskárna,

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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 zrýšení čon!

Zvláště upozorduji P. T. n
wlasiní h p né
robní se zárukou.

T úctě veškeré

starý, ještě zachovalý se koupí. Nesmí
býti mnoho přes z m. dlouhý a 80 Cm.

závod

porlacovačský

v Pardubicích

— opravuje —

jakoš i nově staví

oltáře, kazatelny,,
všebo drahu sochy
a veškeré do oboru
toho spadající práce

v nejmodernějším |
provedení a v cenách

velini levných.

- Nrštívenkyvýhradně

všech druhů
Adolf Vachek, nabízí

statebnía uměleckézámečnictví©HradelKrál, Eš i S kupská
Dlouhá ul. č. 108, naproti cejchovuímu úřadu. knihtiskárna.

hluboký. Laskavé nabídky do admini
strace tohoto listu pod známkou „Oltář“. xXOOO00ODOODODOCŮ

Český
křesťanský zasilatelský závod

firm“

ABAKAMLUKUCA
Kosteleo nad Orl

uctivě doporačuje veliký výběr

x černých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo,

-————Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo,
Výhodné platS vým dem
Vzorky na požádání zlarwa a franco.

KOCKXOXAXCXCXIXAOCXOCXOCY

AL Bago LOla.
tovární sklad a půjčovna

nalézá se nyní

na Eliščině nábieží č, Ž/Ď

proti labskému mostu.

|

„a
Příležitostné dary.

Vaclav Šolc,
zlatník a stříbrník, přízežný soudní *znalec a odhadce

v Hradoi Králově
(sv -Janské náměstí č 7.)

- doporučoje ctěnému obecenstvu hojně zásobený |
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých pranátových 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

| drobů ee zárukou 1—3 roků za ceny levnější
než všude jinda.

| Veškeré zboží je úředně zkoušeno a ©
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, též |
veškeré správky bodinek ae vyřizojí.
EP“ Vše za levné ceny. "Ji

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.



v Hradci Králové.

U
Sklad hotových

| dámských žakotů

a límců
nejnovějších facon.

i Levné ceny.
RĚh 5 raná)

P Y
Umělé

vyšívání a plissování,

Látky na skladě.

a|
|

Objednávkydlemíryz |
se rychle zhotovují. ,zal ha zíká

|

SUKNAE
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

za nejlevnější newné ceny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v HradciKrálové.

Závod založen roku 1834.

eee
Klosety pro nemocné

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající * Pee

— dodává
J. Bazoni, Počátky. *uTTP

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlonhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valchavždy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
DOstímramora jeat nezmarná, vždy bladkou a čistou
zůstane a nejbezvadnější s nejrychlejší sněhobilé
vyprání,tím i úsporana prádle,mýdlei času do
cílí jako žádná jiná pračka aniž prací stroj. Při
tom všem jest též levná, v dřevěném rámu £a
sazená, stojíť 5 K. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belcrediho třída, 625.

© Prvni 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 hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná,

OOOCOOOOOOOOOCO

HEHE HEHE
Pešoutova zdravotní

pérová žiněnka.
Důležitou podmínkou zdravého spánka je

dobrá, hladká, čistá a pružná žíněnka a může
si takovoui méně zámožný opatřiti, neboť jest
levnější než všelijaké ty matrace. I pro odpo
lední pobovění možno tuto při libovolném na
klonění polštáře použiti.

Upozornění: Nikdo nemá v prodeji
mé žíněnky, tím by se také cena jich a vý
dělek a režie svýšila. Zanílají se přímo z dílen
I. uměl. zárodu

J. A. Pešonta v Golč. Jeníkově.
Obrázkové cenníky dívanů a žíněnek zdarma

afranko.
Rozumí se,- že veled. duchov. bez dobírky,

až se o jakosti přesvěděl.PREZ
Oltáře, kazatelny, a t. d.

nabizí

Pazliští JÍDOUO,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fategrafie a rozpočty na požádání.

Veškeré práce z odbora maleb umě
lecko-průmyslových provádí ae s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
wNovém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní zoalost
uprováděnímalování kostelů vrůz
ných případných ulozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních freacových, maleb *
na skle, na dřevě a na kůži.

MB“Práce a objednávky "Ni
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

ne Velkém náměstí č. 36, vedle bisk, residence.

Bryčka
ry kočár)

ve velice dobrém stavu jest la
cino ke koupi pod značkou „Láce“

Nový Bydžov. Restante,

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchovenstvu
údoporučaje.

KarelZavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše allně v ohni zincenéa atříbřené, sačseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej

levněji vyříditi. Platiti možnotéž ve lhůtách. Opravyznovualacení a stříbření starších věcí vykoná se le a
zaělon se již svěcené se tvrzením Jeho biskupské MI

losti. 8 sávod můj může se vykázati četnými pocaral
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tekoupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp laceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů,pacifikálů, achránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

R44444444044444445

S-perbsáty 4
animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťují rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

NY“NenahraditelnéU

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

dbdbddábddkákáddkkké

PEPTPTPTTPPPPTTOTPTTTT

XT

specielní bom vo stébilny aoko

ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

továrnans k G(HRAN v Břeclaví
lá hnojiva

Oltáře,sochy aj.

odporačuje firma

práce kostelní

hlédnntí franko zašleme.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran am soli draselnaté, kainit,

y (kulovatiny).

Poštornskou sádru superfoslátovou
chlévakémrvy, plcní vápno

dodávají s přesnou zárakou obsahu

kyselinu sí- Poštorně

Fotona amě- Rs ka“
Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskéalea

KTTTTTTPTOPTTTTTT

ve vkneném a levném provedení
přesnědle předpisůcírkevních vkaldém slohu

Petra Buška synové,
uměl. závod řezbářský a sochařský pro

v Sychrově (Ďechy), založena roku 1853.

Fotografe a nákrevy u velikém výběru na přání k na

Nejlepšíodporučení| | Plánya rospočtyse neúětují.
Provedeno ke 300 oltářů.

parfamuje dech,
uklidňuje hlusiv=
ky, pro pěvce a
řečníky úležité,
pro elegantní
svět neocenitel

né. Jediné pravé, zákonem chráněné vyrábí

A. Maršner, Erál. Vinohrady.
K dostání v lékárnách, a kupců, lahůdkářů, dro.guiatů,cukrářůatd.mmm
Sklad: Praha, Ferdinandova třída proti

Choděrovům.
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Mrtvá ruka.
Je tomu tak asi osmnácte let, co se v Hradci

Králové mnoho lidí hrnulo na malý „rynk“ —
lépe řečeno na Malé náměstí. Bylo tam totiž
znamenité panorama, jehož majitel se jmeno
val Kočka. A co že tolik lidí vábilo k té „pa
noramě“? Inu, není panorama jako panorama.
Pan Kočka měl panorama, na němž i venku
zadarmo bylo viděti krásné obrazy, k. p. jak
jesnité v talárech a bíretech vyslýchají „ka
cíře“ a je na mučidla, na skřipce natahují.
A bylo mnoho velkých i malých dětí, „vzdě
laných“ i nevzdělaných lidí, kteří věřili, že to
tak pakorát“ bylo, jak to pan Kočka vyobrazil.
Marné bylo mluvení, že to je lež a balamucení
lidí. Bylo to na panoramě, pan Kočka to tak
vyobrazil — a dost.

Ono je ovšem ještě jiné světové panorama,
ale to se nevystavoje na „ryaka“ a proto lidé
o něm nevědí. Je to panorama dějin, v kterých
zapsány jsou události všech věků; a malér je
to veliký, že Be v té panoramě zase vyobrazují
Nkacíři“, čili co proti katolíkům dělali protiv
uíci jejich. Panorama to je zvláště znamenité,
řeukazuje, jak se proti katolickému náboženství
od jakživa bojovalo lží, pomlavon a štvanicí.

Tak hned v prvých stoletích církve měli
„ařiáni“ — zlost na katolického biskupa At
hanasia, že si své stádce proti nim bránil,
Měli velice pěkně vymyšlený plán. Obžalovali
Athonasia a veřejně to roznášeli, že. zabil
biskupa Arsenia a na důkaz přinesli mrtvou
roku jeho před soud, kterou prý mu Atha
nasius kouzelnictvím jakýmsi od mrtvého těla
oddělil. Ale stala se jim nemilá nehoda. Milý
Arsenins, kterého oni ve vězení zatím drželi,
jim utekl a--před soudní shromáždění se
náhle k jejich zděšení živ a s oběma rukama
dostavil. Ale pomohli si. Rekli a rozhlásili, že
tohle vše Athanagins zase stropil svými čaro
dějnickými kousky. A nalezli se lidé, ktěří i
to zase za pravdu měli. A co bychom se tomu
divili, že tenkráte lidé tak lehkověrní byli.
Vždyť v devatenáctém století postačilo a vdva
cátém postačuje: Bylo to na panoramě, pan
Kočka to tak vyobrazil a dost. Nehoda tato s tou
mrtvou rakou přivádí mňě na mysl jinou
„mrtvou ruku“. Nevím proč, ale protestanté,
freimauři, židé a nevědomí katolíci říkají, že
církevní statky jsou v mrtvé roce, to jest snad
asi tolik, že 86 pro obecné dobro jimi nic
nedělá, že jsou tedy statky ty pro lidstvo —
mrtvy.
-| Ukážeme tedy na panoramě dějin jeden
obrázek té mrtvé ruky, bude velice zajímavý.

V Kutné Hoře byli v sedmnáctém století
jesvité. Měli tam dům, ounmonínský statek a
Cymnasium (latinské školy). Rokn 1647 přirazil
tam strašný nepřítel katolíků, švédský protes
tantský general Karel Gustav Wrangel. Strach
veliký povstal v městě. Veřejné modlitby v
kostelích se konaly. Gymnasium mělo býti roz
puštěno, studenti k rodičům posláni. Než se
tak stalo, ustrojili studenti hudební a pěveckon
akademii (hru), pozvali Wrangla a ten sku
tečně s několika důstojníky svými přišel a
hra se mn líbila. I choval se k studentům
laskavě a řekl jim: Až budete míti zase uka
demii, vzkažte nám, bude-li možno, přijdeme
zase. Obdarovav studenty, odešel, Ti však
měli vyhráno — gymnasinm 86 nezavřelo. Za
málo dní byla akademie zase a Wrangel přišel
opět. Tentokráte si general počínal důvěrně i
8 jesuity; navštívil školy, večeřadlo, ložnice
a na všecko se pilně vyptával I řeklo se mu,
že mnozí studenti přebývají v městě, ale mnozí
v domě klášterním, v kolleji, v semináři. Ně
kteří platí za stravu ustanovený plat, jiní však
polovici a jiní hodní a chudí žáci dostávají
stravu, Šaty a vůbec potřeby všecky bez platu
od ústavu. A odkud to ústav béře? — tázal
se generál. „K tomu jsou nám darovány naše
pozemky, že z toho, co nám Bůh nadělí, jsme
živi a živíme 40, 50, 60 jinochů“,

„To jsem nevěděl“ — dí generál. —
„Vždycky se mi říkalo, še jesuité mají veliké

bohatství“. Myelil, že to mají jen pro sebe. —
Na to Řel Wrangel podívat 80 na vlastní pří
bytky jesuitů a rektor prováděl ho i jeho dů
stojníky od pokojíka ku pokojíku. I viděli jen
prostý, ba chudobný nábytek. Rektor měl sice
pokojíky dva, ale tak chudé jako ti ostatní.
Na to se šlo do kostela, kde naopak spatřili
věci drahé, nádoby z drabébo kovu, roucha
hedvábná, — „Odkud to béřeta?“ tázal se ge
nerál. „Dílem také z pozemků, dílem od do
brodinců“. — „To jem já všecko nevěděl“, do
ložil protestantský generál. I obrátil se k důs
tojníkám a řekl: „Je-li pravda, dobře, že jsme
sem přišli a věcí nových se dozvěděli“. I na
řídil důstojníkům a vojákům, aby postavili
stráž k pozemkům jesuitů a nikdo ge neod
vážil jim škoditi. Když pak z Hory odcházel,
navštívil ještě kollej a zanechal tu veliký dar
„těm milým studentům na přilepšenou“.

To je trochu jiné panorama, než ta Koč
kova na Malém náměstí v Hradci Králové.
Dokud Wrangel podle těch všelijakých — jar
marečních — punoram protestantských lhářů,
pomlouvačů a Štváčů na jmění církevní hleděl,
byla to — „mrtvá ruka“. Ale když se přesvěd
čil, ta poznal, že to je opravdu ruka živá. —

A tak je to podnes! Kdo 8e o ničem
lepším a o pravém stavu věcí nepřesvědčil,
tenvěřítěmvšelijakýmKočkůma křičís nimi
o mrtvé ruce. Panorama dějin i skutečného
života nynějšího ukazuje však na uěco zcela
jiného — opáčného. Podívejme se na pano
ramu, jakou ukazuje nám uáš dnešní stát.
Přeohromný státní dluh a nesnesitelné daně!
A jakby nebyly? Počítejme jen, n p. co stojí
Bymnasium dnešní — dům, vydržování jeho,
potřeby učebné, topivo, platy řiditele « pro
fessorů. Ale dokud ta živá ruka — stát — té
mrtvé race — církvi, řeholi — statek jeji
nevzala, nestálo stát gymnasium ani haléře,
ano ještě bral daně zu statku toho — a gym
nasium vydržovalo mnoho žáků zadarmo.

A pohledněme na jiné mrtvé ruce. V.
gymnasium v Broumově vydržují řeholníci po
nejvíce sami z „mrtvé ruky“. A professoři
jsou řeholníci, kteří mají skrovný pokojík,
šat a tak málo plata, že se to nazvati musí
hrdinstvím, že někdo za ty penize tolik studií
konal! Pohleďte na ústavy jiné, k. p. na ústavy
školských sester a jiných. Za jak málo peněz
je tu učitelská síla! Jak mnohý náš velikán,
který při desátém půllitru začíná pozorovat,
že je „dobrá“, sápe se „na mrtvou „raku“,
kdyby však měl takový plat, nestačilo by mu
to ani na pivo.

Popatřme na velkostatky duchovní vůbec.
Jak mnohý držitel velkostatku duchovalho —
ta mrtvá ruka — sám z toho všeho nemá,
než starost, nevděk, zášť a pomluvy, an sám
na své živobytí potřebuje — nejméně. Ale
počítejme, jak rozhazuje na své bujné živobytí
tak mnohá živá ruka pokřtěného i nepokřtě
ného a co dá ve prospěch obecného dobra, a
ukáže se nám zajímavá panorama, jenže
trochu jiná, než ta Kočkova. Ovšem že ani
dějinné ani přítomné panorama odpůrce církve
katolické nepřesvědčí. Jsou stále stejní. Jako
ti starověcí ariáné vědy se ze svých lží vy
kroutili a kouzelnictví svou odhalenou lež
přičítali, tak to dělají podnes.

Do smrti nezapomenu n. p. na veselé
bojování s p. N...... , choceňskýmpastorem.
Když se iu ukázalo, že dle logiky — dle
správného myšlení — pravdu nemá, že vůbec
jeho náhledy o předurčených před logikou
neobstojí, cítě se nevolným v kaši, do které
zabředl, napsal „in perpetuam rei memoriam“
— na věčnou té věci památku — že Be na
něj jde s chytráctvím, on že však má slovo
Boží. Staří ariáné svou kaši svedli na kou
zelnictví, pastor devatenáctého století to na
ďábla sice ne, ale na chytráctví strčil.

Jenže „chytráctví“ je na straně odpůreů
pravdy, chytráctví nepoctivé, pomlouvačné.
A pokud se to týká „mrtvé ruky“, záleží
v tom, že ti boháči, kteří své bohatství vše
lijak sehnali a hromadí, od své mrtvé raky,
která žádnému nic nedá, odvracejí pozornost

. Imserty se počítají levně,
Obnovavycházív pátek v poledne. Ročmk VII

štvaním proti majetku církve. Největší lupiči
a zloději v novověkých státech jsou nejhorli
vějšími štváči proti „mrtvé ruce“. A půjde
jim to řemeslo dobře i v našem století. Ne
vymřeli totiž lidé, jichž moudrostí jest: Bylo
to na ponoramě; pan Kočka to vyobrazil —
a dosti M

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 6. listopadu.

(Něco s české university. — Po vykonaných vol
bdch do sboru obecních starších. — Obavy prašské

ho a vůbec českého průmyslu pivovarského).

Česká universita nachází se letos ve zna
mení „raka“, jak naši páni liberálové mají
v obyčeji poznamenávati, když jest jejím
rektorom člen professorského sboru bohoslo
vecké fakulty. Tím chtějí nazoačovati nepo
krokovost prý proudů, které za rektorátu ta
kového na universitě zavládají. Ovšemže jsou
s tím „rakem“ na omylu. „Raka“ měl ve
znaku svém také sám tatík Žižka a proto
u nás v Čechách bude „rak“ náhodou ode
dávna již znamenati opak toho, co by páni
ním vaznačovati chtěli.

Letos rektorem Magnifikem české uni
versity jest vdp. Tů.Dr. Janu Lad. Sýkora,
professor bohosloví a kanovník u Všech Sva
tých na hradě pražském, muž smýšlení spani
lého a člověk vzácně šlechetný, jehož chari
tativní působení jest v Praze všeobecně známo
a jehož ušlechtilé jednání jest všeobecně ce
něno, tak že jeho rektorát bude znamenati
pro uklidnění, ustálení a zvelebení akade
mických poměrů nepochybně rok příznivý
a platný.

- Klidrých časů pak, kdyby nad naší sta
roslavnou universií vlál prapor vzájemné úcty
a šetrnosti, osobní taktnosti a líbezných mravů,
mají naše vysoké školy velice zavotřebí. Až
doposud se příliš často stávalo, že na místě
zušlechtajících,povznášejícícha platných vzně
tů provalovaly se z nich do veřejnosti ošklivé
neřesti, jejichž rmut, jel a kal kolikratu ce
lou veřejnost otrávily, znepokojily a rozrušily.
Tolik vzájemné bezohlednosti, nešetrnosti a
mužné nevážnosti ve svém středu neprojevilo
v posledních dobách ani žádná Šševcovské
společenstvo, jako dokázala jistá společnost
professorů českých vysokých škol. Rozrnanité
spory, jež mezi professory českých vysokých
škol stále se opakovaly a plamenem záští ži
veným hořely, neměly ani na studentstvo, ani
na ostatní českou veřejnost žádných blahých
a užitečných vlivů. Boje universitních profasso
rů o kozí vlnu zdály se býti skoro svévolně
vedeny, aby ve vřavě jejich nebylo viděti cenu
pána jednoho a malichernost druhého. A třa
bas že ve hlavním následkem odporu a nevole,
jimiž se širší veřejnost oproti podobným výs
tupkům již více netají, boje ty utuchly, předce
v menších rozměrech žijí a vlekou se dále.
Chopila se jich část dorostu universitního
učitelstva,

Pánové ti, na místě aby sami usilovně
pracovali, bádali, mladé intelligenci platně
na cestu Ssvítili, se zimničním rozčilením če
kají na práce cizí, aby se nad nimi na soudnou
stolici usazovali. Sami ničeho kloudného a
vážného veřejnosti nepředkládajíce, aby zdáli
se býti učenými, odsuzují jenom práce a při
činění jiných, z čehož ovšem že vznikají nové
boje, jež json pro veřejnost bez ceny 4 pro
své účastníky při nejmenším bez užitku. Tak
nyní ve zvláštní brožuře velice rozhodně od
povídá docent právnické fakulty Dr. K. Kadlec
docentu filosofické fakulty Dru. J. Pekařovií
na kritiku, již poslednější napsal o Kadlecově
„nedílu“. A prof. Dr. Flajšhans osazuje zase
ve zvláštní brožuře univ, docenta Dra. V. No
votného, který cítil za potřebné kritisovati
Fleišhansovy práce o Husovi. ři tom ovšem



že bránící se pánové mešetří důkazy, kterýmiš
prokazují mezery ve vědomostech svých nni
verejtních kritiků, jejich kritiky následkem
tobo na konec vypadají jako neopatrná vše
tečnost. Jaké ovoce z toho všeho vzpiká? Ne.
dobrá práce sama sebou zmizí, proč tedy
proti ní bojovati? A dobrou práci ani nejkra
tější kritika nezničí. Snad přátelská shovíva
vost byla by více -na' místě a jenom ve pří
padech, kdy vlídné a účelné upozornění na
nedostatky nebo omyly není přátelsky loyalně
přijato, jest na čase, výtky ty učiniti veřejné
a to zase přímo bez obalu a bez potutelné
jízlivosti. Nač kritická zlomyslnost bez před
chozího dorozumění? Když někdo druhému
protem do vrat šlehá, obyčejuě se mo dostano
odpovědi sochorem. A aby si universitní do:
cent musil dáti veřejně vypráskati, to se 80
zájmem a vážností vysokého učení nesrovnává.
Takovému pánovi to také docela uic nesluší.

Ve přítomné době puk vaří se na filo
eofické fakultě trpká pro ni záležitost. Vedle
jiných snaživých, snad i úcty hodných pánů,
kteří se dali od chvalitobných zámyelů svých,
dostati £e za docenty na. aniversita, bned
předem všelíjskými machinacemi zaplašiti,
skatečně podal habilitační práci šíře známý
apiso: ate] a professor Dr. Justin Prášek. Avšak
většina sborn filosofické fakulty k návrhu pp.
referentů habilitaci páně Práškovu neschválila.
Proti toma podali prof. Kvíčala a prof. Ro
bert Novák minoritní votum, prof. Prášek
odvolal se k ministerstvu a to nařídilo filos.
fakultě podání nové zprávy o habilitační práci
páně Práškově. Na konec u výsledek této
aferky panoje ovšem že v Praze pochopitelná
zvědavost a to zejména proto, že prý někteří

Poet kteří pro neschválení páně Práškovy
phitace hlasovali, nyní o celé té věci neradislyší.

Mimo to netají se studentstvo a zejména
kandidáti, ke zkouškám na české universitě
přistapující, oprávněnými stesky, že někteří
zkoušející pánové zrovna geutlemansky 86 ne
chovají a že nešetří při tom pronášením po
známek a mínění, jež jsou nejen při universit
ních a státních zkouškách, ale j ve slušné spo
lečnosti vůbec nepřípustnými. (V ohledu tomto,
jenom co je pravda, nenese žádné účasti prof.
Masaryk, který je právě hlavně pro své vlídné
8 Šetrné zacházení se člevy university právem
oblíben). Na české technice před několika lety
vyslovovali také někteří professoři oproti po
sluchačům a kandidátům svá mínění spůsobem,
který vyvolal známé bonře studentstva. Na
universitě snad to tak daleko nedojde, ale o
nářcích a stescích studentstva na nešetrnosť
některých proftessorů, kteří rapomínají, že za
dnešních dnů i policajt s vagabuadem musí
8 jistým tolstojovským obledem zacházeti, pro
nikají povážlivě zprávy do veřejnosti. Snad
některá obbroublá „poznámka“ tu a tam vy
létls z úst bez jinak zlého úmyslu, ale dospělý
mladý muž i od otce očekává jisté slovní še
trnosti ve případě nejchoulostivějším. Proto

©FEUILLETON.
Pokroková osvícenost.

Píše J. S—a.

l.

, Pokroková osvícenost jest dle moderních
pojmů hodně zmotaná a nepravidelná věc. Kdo
chce její povýšenosti dostoupiti, musi dobře ro
zeznávati mezi theorií a praksí; musí pochopiti,
že by bylo chybou, vždycky do všech důsledků
prováděti to, oč se ve jménu pokrokové osvíce
nosti horuje. To nutno míti na mysli, že nebe
zpečí „klerikalismu« a různého jiného zpátečnictví
číhá za každým křem na polapení a spoutání
příliš důsledných a neopatrných pokrokářů. Ani
se nenaděješ, a při nejlepším pokroku ti svobo
domyslné listy dokáží, že ti uklouzla noha
s cesty osvícenosti do propasti zarostlé býlím
zpátečnictví,

Protož nutno dle zvláštních pravidel pokro
kových jíti tu v pravo, tu v levo, třebas by se
ti často zdálo, že jest to proti logice. Ukáži ti
tedy, příteli, předem na příkladech, jak naši svo
bodomyslníci pokrokové osvícenosti | rozumějí.
Tedy dle nich jest ku př. pokrokem, když se
velebí plnými ústy náboženská snášelivoat a cténí
přesvědčení každého jednotlivce, ale když se při
tom zároveň dávají návrhy, aby vyučování katol,
dětí ve víře vlastní — bylo zeškol odstraněno. Po=
krokový člověk se musí smáti obrazům avatých,
jakoby to byly prostředky pověry; ale za to jest
jeho povinností vystavovati o slavnostních dnech
do oken transparentní obrazy Husovy.

Pokrokovou osvíceností jest uznávati nábo
ženskou výchovu za dobrou, ale při tom vštěpo
vatí mládeží do hlavy a srdce výlučně ten „zá
kladní- článek náboženský, že jest v církvi všecko
špatné. Katolík sice řekne, že jest to jen pě
stění vášné a nikoli pravých citů náboženských;
leč svobodomyslnící soudí jinak. Moderní osvíce

pro uvarování všech možných nedorozaměníylo by lépe pro každého professora, sby 86
své povýšenosti ku zkonšenému nesestupoval
žádnými slovy „důvěrnosti nebo upřímnosti“,
jež opakovauá mimo zkušební sál znějí zcela
jinak a velice podivně. Na německé oniversitě,
ač tam professoři s akademiky žijí v užších
stycích než-li se děje na universitě české, o
nějakém příliš „důvěrném tona“ slyšeti není.
Z pověděných zde věcí zajisté krev neteče, ne
jsou žádným tajemstvím, uahlas 86 o nich
mluví a proto budou na všech širších stranách
tajímati jako drobné noviny z české university,
již slaší za náš národní klenot považovati a
proto ho jí třeba v každém směrn jako klenot
ostříbati. Dospívající intelligantní náš dorost
nemá a nesmí si z ni do života odnášeti ani
žádné nepříkladné pohoršení, neřlu-lí pak
roztrpčení.

Nad výsledkem v minulém týdnu vyko
naných voleb do sboru obecních starších kr.
hl. města Prahy pražský tisk jaksi oněměl.
Přešla ho hovornosť o nich se Sířiti. My ne
máme příčiny, proč bychom se k nim nevrá
tilí. Výsledek jejich jest celkem takový, jak
jsme ho předpovídali, kdykoliv jsmeo poměry
stran na radnici na těchto místech zavadili.
Staročeši odešli z voleb těch seslabeni a zde
moralisováni, tak že o nějaké své povné vět
Šině na raduici více mlaviti nemohou. Vládnou
tam pouze pomocí politicky a mravně bezcen
ného osobního kompromisu s jednou ilado«
českou frakcí, s níž se také k letošním volbám
— spojili. Jak jest tato aliance pro skutečně
staročeské zásady bezcennon, jasně dokázalo,
že chef redaktor staročeského „Hlasu Národa“
p. dr. Ed. Baštýř při volbách těch Staročechům
propadl. A jak se dále staročeským radničním

olitikům o skutečně konservativní zásady
Jednalo, svědčí dále to, že vyšehradského ka
novaíka dra. J. Buriana nedovedli kaudidovati
tam, kde by mohi a musil býti zvolen. Ale
nač mluviti o něčem, co samo Se tusl ve
vlastní neprozíravosti udusiti? Jak jsme své
doby předpovídali, dobyl si největší váhy nový
„novoměstský občanský klub“, který letos
poprvé zasáhl ve volební vřavu a sice ještě
k tomu 3 nepopolárním beslem „proti kom
promien“ a předce aa dvou svých kandidátech
soustředil více hlasů, než li měli skompromi
tovani Staročeši 4 Mladočeši dohromady, tak
že ve případech těch zvítězil a při ostatních
kandidátech svých napočítal vítězství nedaleké
nebo velice slušné číslice hlasů ©Na poprvé
je to velice slušný výsledek. Aby nám všuk
některý o poměrech ani zdání uemající třebas
katolický list zase nevyčetl, že prostým kon
statováním fakt o „novoměstském občanském
klubu“ nadržujeme Mladočechům, poznamená
váme, že jedním z jeho zvítězivších kaudidátů
jest p. Ort, pokladník Svatováclavské záložny
v Praze. To snad postačí, aby si zase někdo
nešlapal na jazyk.

Jednoho pak ještě musíme se dotknouti.
Některé listy totiž po odbytých volbách žalo

nec musí považovati rakosku ve skole za věc ne
lidskou a zpátečnickou; při tom však musí vele
biti kruté skutky Táborů jako snahy pokrokové;
nic mu na cti pokrokové neškodí, užije-li své
pěsti k rozbití některé katolické schůze; a jestliže
týž jako poslanec sepere svého soka v parlamentě,
může býti jist, že za tuto zásluhu bude zvolen
od vděčných svobodomyslníků podruhé zas. Vzpo
mínám si, jaké bylo ku př, nadšení z facek Vojty
Holanského, jimiž byla obdařena hlava Wolfova.

Pokrokový osvícenec sedí na universitě
církví založené a v místnostech universitních ze
samé vděčnosti podkopává přesvědčení katolických
posluchačů; týž velebí volnost a svobodu a při
tom číhá, jak by mohl udati u soudu šířitele
katolické četby pro nedovolenou kolportáž. Osví
cenost moderní dále záleží v úzkostlivém přihlí
žení, aby jatky byly hodně vzdáleny od města,
aby čmoud továren byl omezen na sféry co
možno nejvyšší; táž ještě jinými různými spůsoby
pečuje o zdraví občanstva. Kde však se jedná
o dokonalé užití radostí tohoto světa, tam již
jest osvícenost mnobem shovívavější; sotva se
kde dočteš o důrazném vystupování proti kouření
učňů, proti častým muzikám, proti «pikantním“
baletům a pohlednicím; tyto poblednice se mo
hou bez pohoršení osvícenců vykládati ve skříních
tak, aby si -jich mohlo každé malé dítě všimnouti,
Proti takovým věcem se ozývají klerikálové a
to z pouhé potměšilosti.

Že klesáním mravnosti se kazí. zdraví
hůř než opominutím některého výše uvedeného
zdravotního opatření, to sice leží na bflední. Ale
starost o takové věci ponechává pokroková osví
cenost každému jednotlivci. Jak vyhlíží hrdinství
a důslednost této osvícenasti? Při církevním prů
vodu vzkřikne některý osvícenec davem ukrytý
srdnatě: »Sláva Husovil« A když jest volán za
to k zodpovídání před soud, zase srdnatě zapírá.
Moderní osvícenci stále mají v ústech reformu
náboženskou, klaní se před Husem jako před
reformátorem největším; leč zároveň se smějí
mnohým bodům učení Husova a nepředkládají

valy, še-66 prý mezi-občanatvem joví veliká
bescharakternost. Vyskytojí se prý lidé, kteří
během jedicého týdne náleží všem stranám.

a ve středu Staročechy a to opakují pornova
zpátky. Divime se, že pánové ve pražských
redakcích tomuto zjevu nerozamějí. Výklad
j+ho jest nanejvýš jednodachý! Tato snadnost
přebarvování se znamená, že mozi těmi stra
nami není dnes vlastoč žádných podstatných
rozdílů aní programových ani organisačaloh.
Střízlivý posuzovatel poměrů jasně v něm
vidí rozklad stran, jak splývají v jeden celek
a při tom podotýkáme, že tento nově jevící
se celek uení nijak zásadně nepřátelským víře,
v níž byla většina národa českého vychována.
Naopak! Zbožné a vážnější smýšlení stává se
obecným. o .

+

Hlavním předmětem české vlastenecké
Spekulace za posledních deset let bylo v Praze
stavění nových velikých pivovarů. Když ee
emichovskému pivovaru začalo po zlých a na
snadných dobách poněkud lépe vésti, tak že
akcie jeho drobet stouply a „správní radov
ství“ jeho stalo se velice výnosným „čestným
úřadem“, ihned vznikl vlastně akcionářský
měšťanský pivovar na Král. Vinohradech,
první měšťanský pivovar v Holešovicích, i
dovský pasivní prý pivovar nuselský promě
něo byl také v akciový a konečně vznikl pi
vovar pražských eládků ve Braníku. Všechny
obrovské pivovary ty, jež jsou v stava pivem
zásobiti nejen Prahu, aloe skoro celé české
království, jsou nyní v činnosti, A tu ovšem
každý z nich musí hleděti, aby co nejvíce
odbyl a největší dividenda vykázal. Proto při
rozeně nastala v Praze přímo borečnatá „kon
korence pivní“ a během posledních desíti let
přibylo zde a ve předměstích tolik hospod a
výčepů, jejichž majitelé přijdou obyčejně na
žebrotu, že jich jsou dobré tři čtvrtiny zby
tečny.

Nyní začínají se objevovati rozmanité
stíny těchto pivovarských špekulací, hrozící
účastníkům velice drahým poučením. Některé
z pivovarů těch drží se při jakéms takéms
životě, (o smíchovském zde ovšem nemluvíme),
jenom především blahovolností obecních správ,
jež jim jdou na nejvýš přátelsky vstříc,
avšak přemnožení jejich jest citelným, tak že
i oblíbený smichovský pivovar petají se znač
ným úbytkem ve své výrobě. Proto vzlet pi
vovarských akcií valně utuchl a na místě toho
dostavují se mrazící úvahy, jestli v tomto
aměru vaše vlastenocká spekulace nopřebnala.
Na její vzmab zdá se býti Praha poněkud
malá.

K úvahám těmto pak přistupuje nyní
další starost. Když se totiž v posledních letech
jednalo o zlepšení zemských financí království
Českého a to především kn polepšení platů
učitelstva obecných a měšťanských škol, pro«
nášeny návrhy, že by se tak mohlo státi po

stoupencům svým ani hlavní rysy nového nábo
ženství, jež by jejich chuti odpovídalo, Brojí-li
proti zlořádům nekřesťanským na základě citátů
z Písma? To by již bylo podezříváno jako snaha
spojovati se s klerikalismem. Spíše se starají
otcovsky o to, aby se mohli katoličií kněží
ženiti.

Osvícení rekové nelibě nesou nádheru rouch
kostelních, jimiž kněz chce uctiti Pána Krista,
když | stoupá na. stupně oltáře; za to
je méně píchá do očí, když se halí marnivé ženy
do nejnádhernějších látek ke cti a slávě vlastní a
když tyléž látky brzy odhazují, aby si koupily
ještě nákladnější. Dle jejich logiky by zcela dobře
mohl přistoupiti kněz k oběti nejsvětější v ošun
tělém kabátku; ale kdyby si vzal obyčejný oblek
k slavnostem světským, byla by lo urážka sluš.
nosti,

Naši osvícenci za velikou zásluhu -si poklá
dají, dokazují-li, že jest církev Vveskrzzpátečnická;
spolu však považují za nezbytnou povinnost snah
osvětových, aby se podtrhávaly noby katolíkům,
kdykoli tito chtějí něco k vzdělání národa vy
konati. Buďto proudy osvětové v katolictví se je
vící mlčením přecházejí, nebo je vykládají pře
vrácené. Vždyť se musí každý osvícenec nynější
chrániti, aby neupadl v podezření, že koketuje
s klerikály.

Či četli jste někdy ku př. v »Osvětě lidu«
pochvalný referát o některé produkci Cyrillské
jednoty? Také o katolických ústavech pro blucho
němé, slepé atd. málo kde se dočtete nějaké zprá“
vičky. Chvála by byla hříchem páchaným na mo“
derní osvícenosti a haněťi — není co.

Vezmi si, milý čtenáři, třebas celé dva roč
níky Času a pálrej a hledej, kde bys mohl čísti
jakékoli uznání některého záslužného skutku kato
lického. Nalezneš-li nějaké to příznivé posouzení,
budeš chlapík; já jsem hledal aspoň marně, Za
to posměšků a podezřívání se tam sype na
katolický ruch každodenně nadbytek. A přece se
tento list dušuje, že kráčí za nejvyšší osvětou
a že jest zcela nestranný,



mocí savedení nové daně z piva. A toho se
český pivovarský průmysl alekl, neboť tato
nová deň eáhla by ma hluboko do kapsy a

akcie jeho by tím pochopitelně trpěly. všemže není Záduých vážných obav, že by daň z
piva, uložená ve prospěch financí království
Ueského, byla pro pivovareký průmysl pohro
mon. Avšak další důsledky z ní nahánějí pro
uíravějším našim politikům nyní zcela odůvod
něné strachy. Jest totiž otázka, zdaž se co nej
dříve nevyskytne nějaký obratný ministr fi
nancí, který skvostnou mladočeskou myšlénku
vyššího zdanění výroby piva radostně neuvítá
a který ochotně království Českému z ní řidčí
díl mléčka popřeje a hustší smetánku sebere
pro zvelebení financí říšských. Mladočeši mají
Již se svými finančními nápady smůlu, jako
onen chytrý čert se sedlákem, který jednou
čertovi popřál z polní úrody to svrchní, t. j.
nať a brambory si ponechal pro sebe a po
druhé zase to spodní a pšeničku sklidiv sám,
uštědřil mu strniště. To se jim stalo při úpravě
platů státních úředníků. Aby hrstce českých
podřízených činovníků, kteří by si v každém
jiném praktickém povolání stáli mnohem lépe,
polepšili několika stovkami, štědře opatřili za
to zástupy německé, českómnunárodu nevlídné
byrokracie tisíci tačných přídavků. Proto se
nyní český pivovarský děsí příštích dob, co
mu přinesou, když se o nové dani z piva mlu

TČTOR
K charakteristice Otce vlasti. „Až po

mně panovati budete vy, kteří se zdobíte di
adémem králů, pomměle,že i já jsem vládl
před vámi a že v prach jsem se obrátil i
v potravu červů : podobně vy klesnete, zajdouce
Jako stím a jako květ polní. Co platí vzne
šenost rodu, anebo hojnost bohatsví, jestliže
schází čisté svědomí s pravou věrou G na
dějí na svaté vekříšení? ©Neceňte život svůj
jako besbožní, nesprávně smýšlejíce, ježto
jste bytostmi skrovnými; a poněvadž od
Boha jste stvoření a z ničeho maroseni, brvy
se v mic obrálite, jako byste nebývali. Vězte,
že máte Olce věčného a Syna jeho, který
vás chce účastnými učiniti království svého,
jestliže příkazy jeho sachováte. Jestliže touží
srdce vaše po povýšení, ponižujte se, a nechť
nevejde do nitra vašeho noha pýchy.“

Karel IV. ve svém životopise.

Drobná obrana.
Českou vlast nám merezmete. Vjisté

společnosti čten byl nahlas z Času veřejný
list tří židovských doktorů, svědčící baronu
Riegrovi za jeho výrok o rozkladně rušivám

Ty snad sí mysllš, že také židé někdy by
zasloužili | pokárání; vle to. nerozumíš po
vaze pokrokové osvícenosti. Vezmi týž Čas a
pročítej každou stránku ; a pak shledáš, že dle
úsudku pokrokové osvíceného jsou židé daleko
většími vlastenci než katolíci, Čas je aspoň nikde
nekárá a dokazuje, že mají nejlepší vůli. Ze mluví
židé spolu výhradně po německu, to nevadí; vždyť
za to vyvěsili o slavnostech Husových také trans.
psrenty a tím dokázali vlastenecké city dost+tečné,
Dokáže takovou osvícenost někdy kato.ík? Kdyby
se za některého slavného muže českého sloužilo
rekviem, zasměje se Čas ve své osvícenosti tomu
zpátečnictví; za io velice rád otiskuje ohlášení,
kdy a kde se bude konati pobožnost pokročilé
církve židovské. Co je pokrok, synu milý, nepoví
ti rozum kusý; ale kdo jej z Času pozná, logiku
proň měnit musí

Pokrokoví osvícenci velmi rádi se hásí
právě k těm předkům našim, kteří nábodou kladli
náboženství ze všech potřeb národních na místo
první; ta zásada jest však pokrokové osvícenosti
věcí cizí.

Ano osvícenost některých listů našich do
spěla k dokonalosti až neuvěřitelné. Četl jsem
totiž v jednom pokrokovém listě několikrát tu
obzvláštní spasitelnou zásadu, že vše, co kněží
odsuzují, jest znamenité; není prý pro některou
věc lepšího vysvědčení, jako když ji haní kněz.
Přestávám zatím na několika téchto ukázkách
pokrokové osvícenosti. Nechť si čtenář nemyslí,
že titul pokrokového osvícence těžko se zjednává
a že by vyžadoval v nynějším čase velkých obětí.
Jdi jen s proudem, otáčej logikou a důsledností
jako to pokrokářské listy činí u budeš přijat s ra
dosti do jejich cechu; po tvých skutečných vé
domostech, po tvém vzdělání se té ptáti nebudou.K

vlivu židovutva na život národní. Když došel
předčítatel tohoto lista až ke větě „Můžete
neuznávat nás, ale český srdce u českou vlast
nám nevozmete“, nemohl ss již zdržeti Jistý bo
drý občan, aby si neulevil jadrnou poznámkou:
„To věřím, poněvadě ji (vlast) mají židé dávno
v kapse“. Jadrná tato poznámka spůsobila svým
zdravým smyslem takový effekt, že nabnbřelý
list se dále nečetl, nýbrž rozpředl se rozho
vor o vlastenec kém významu „českých“ židů
Jednomyslné mínění vyznivalo, že Riegr pro
jevil politický bystrozrak, když v soukromém
rozhovora upozornil na ničivý vliv židovského
plemene v rozvoji národním.

Krátkozrací politikové, kteří chtějí do
moci se nějakého úspěchu, aby předstihli vy
moženostmi.své politické odpůrce, lákají ovšem
židovstvo do svých řad, domnívajíce 8e, že by
židovský kapital mohl dobře posíliti naše mělké

pokladny proti velikému kapitalu německému.ací politikové potírají zdravý hospodářský
antisemitismus, pokládají se za šťastny, mohou
li activě stisknouti podanou ruku židovského
boháče, vyžebrávají a přijímají peněžité pod
pory od židů pro své noviny, rozčilují se až
do krajnosti, běží-Ji jenom zdánlivě o nějakou
křivdu židovskému národu, kdežto zcela lho
slejně zažijí tapení ano i zřejmé poškozování
vlastního národa. Známe n. př. jedno pokro
čilé město, kdež starosta při ustavující schůzi
„českých“ židů blýskal se v novém Černém
kabátě, kdežto při manifestačním sjezdě kato
lických mužů scházel. Jak patrao, slibují si
naši politikové mnoho od židovského živlu.

Očekávání toto však dojde sklamání. Malý
rozhled po okolních národech nás poučí, že
židovatvo pro národní život není žádnou po
silou, nýbrž že ze složení tohoto vzniká úpadek
národa. Židé ve Francii a v Německu jistě
mloví jazykem národním, a přece antisemitis
mus francouzský a německý dosahuje neoby
čejnépradkostiavášnivosti.Majítedytitoná
rodové jistě vážné příčiny k tomu, aby se
přímo ohradili proti vnikání židovského živlu
do národního kmene. Stejné příčiny mívají
stejné následky, proto by také u nás musil
vzniknonti podobně sorganisovaný plemenný
boj proti židovskému živlu, kdyby v Čechách
dle přání „lidových“ politiků židovstvo vystou
pilo ze řad našich národních odpůrců a stavělo
8e do našeho národuího šiku. Náš boj proti
židovatvu jest po většině politický a jen tu
a tam národohospodářský, ale změnil by se
nujisto v boj plemenný, kdyby skutečně bylo
pravdivo tvrzení oněch tří židovských doktorů,
že „české srdce a českou vlast jim nikdo
nevezme.“ Chováme pevné přesvědčení, že
v boji za svá národní práva zvítězíme i bez
pomoci semitského národa a proto nezveme
ho do svého šiku, abychom se nemusili s ním
děliti snad jeduou o své vítězství. Nebylo by
křesťanské,židy pronásledovati, ale nebylo by
politické, pro židy se oamáhati. Kdo potřebaje
židovské peníze, aby mohl vydávati žarnal a
udržeti k vůli lesku svóho jména „lidovou“
širokou stranu, přejme mu toho, ale sami 86
řiďmeslovy Riegrovými: „V nejhorších dobách
pomohli jsme si bez židů a pornůžeme si baz
nich i na dále.“

Óasu ze samých starostí protikatolických
počíná již měknouti mozek. Hází paušálně pa
mátku sv. Cyrilla a Methoděje dv starého
braku, protože prý bychom se vzpomínáním
na bratry Solaňské učili zapomínat na den
Husův. A Hasovo jméno jest prý přece „vý“
razem našeho boje proti Římu, jehož výsled
nost a úspěšnost je životní otázkou našoho
pároda“.

Milý Karle, Otče vlasti, jehož sám
Hus nazýval mužem svaté paměti, co bys
tomu všermu řekl? Ty's pracoval zcela ve šlépě
jích velikých věrozvěstů slovanských a došel's
za několik desitiletí v-pokroku dále než hu
sité za dvě © stoleti. Národ svůj jsi tak
ušlechtil, že jméno Čecha bylo vyslovováno
8 úctou v celé Evropě. Při dvoře papežském
Češi, na cizích universitách professoři Češi;
arcibiskupové, biskupové, kanovníci a jiní
vysocí hodnostáři v Německu, Uhrách a jiných
zemích z velké části Češi; při dvořeanglickém
a jiných dvorech Češi; kurfiřtům se nařizuje,
aby dávali své syny učiti češtině; kdekoli v
Německu jest posádka česká, tam posluhuje
svátostmi český kněz; sám slavný Petrarca 80
vyjadřujevelicelichotivěo vzdělanostičeských
předáků a přirovnává je ke klassickým vzdě
lancům; týž a Cola di Rienzi si s pochntí do

Broje se slovutným Arnoštem, Janem zetředy, Janem Očkem. Ač Řekové Němce
v tehdejší době považují za barbary, má jméno
české u nich tak dobrý zvuk, že volají naše
horníky na ostrovy Egejské, aby tito svou
zručností zvelebili výtěžky dolů. Poláci utužují
přátelský svaz s Čechy a dychtivě přenášejí
české knihy do své vlasti; cizí university,
které teprve po založení Pražské ve střední
Evropě vznikají, vděčně přijímají z university
naší professory a knihy. K tomu všemu při
počtěme svobodu stavn selského, zadržování

gormanisace a jaré nadšení náboženské. Milý
katolický Karle, ty's dobře věděl, že by bez
spojení 8 Římem tyto všecky úspěchy Tvého
národa bývaly nemožny. Ale nyní již Tvé ná
zory nic neplatí. Pan dr. Herben na základé
rozkladného husitismu přinese vlasti své jinší
požehnání. Zda by měl to své husitství opříti
o Berlín, o tom se ještě definitivně nerozhodl;
zatím je opírá ožidovský živel, ačkoli nedávno
židé dokázali v Budějovicích při volbách
věrné milování 8 kandidátem Vollgruberem.

e za busitetví universita Pražská svou nízkou
úrovní iutelligentní budila | všude útrpný
úsměv, to nic nevadí ; však byli husité uspoň
tím pokrokoví, že mnoho ua Řím nedbali. A
že husitské panstvo ujařmilo lid nevolnictvím,
to není závadou. Aspoň tento lid byl veden
svými hositskými pány později k vyšší osvětě
protestantské. Kdyby nebyli měli páni tak ve
likou ad lidem moc, možná že by byl nechtěl
lid ani okusiti blahodárných plodů pokroku
protestantského, korunovaného řeží bělohor
skon. Sedláci tam sice táhnouti nechtěli, ale
panstvo chtělo mermomocí aspoň na nich do
kázati, že „evangelický“ křesťan inůže býti
mučeníkem. Karlovy snahy sice prospěly tedy
inoho, — ale husitské ještě více. Jaký to
byl rozdíl, když byly uváděny v praksi ná
vrhy svatých bratří Solnňských, dále Karlovy
a Arnoštovy — a na druhě straně Husovy!
Na nepravidelnostech, bouřlivých episodách a
rozvratech se, milý Čase, nepoučíme tak o tom,
co bade národa k pokoji a spáse, jako na po
zorování pravidelného vývinu národuího, jenž
právě zdárně kvetl za apoštolů slovanských a
Karla IV.

Příspěvek k „fanatické obmezenosti“ Je
suitů. Jesuita Pubička napsal roku 1798 o
Jiřím z Poděbrad: „Býval by nepopiratelně
jedním z nejlepších králů českých v Čechách,
kdyby byl mohl svému království vládnowti
v pokoji; bylťf moudrý, dbal ohledů, byl
srdečný a měl jiné dobré vlastnosti. | Balbín
ovšem- o jeho kacářství nechtěl ničeho věděli.
Také já ho nechci právě obviňovali z kacíř
ství, jež mu bylo přičítáno. Byl by sám na
lezl prostředky, jak by se velikých nesnází
zhostil, kdyby se byl nenechal vésti Rokyca
nou, Haimůurgem a jinými | zapřisáhlými
utrakvisty.

Chronologische Geschichte BěhmemsVI., 11.272-273.

Politický přehled,
Vlastní příčina, proč tak náhle poslanci na

"říšské radě pustili se do rozpočtu, bylo pohro
žení krisí a prohlášení, že, bude-li protivnými
stranami vyřízení rozpočtu nějak protahováno,
ony velké příspěvky ve prospěch finančních,
hospodářských a kulturních účelů, jež obsaženy
jsou v rozpočtu, nebudou moci býti uskutečněny.

Ve schůzi 29. října dr. Kórber zevrubně
vypočítal, mnoho-li a za jaký obnos stát zadal
práce a mnoho-li ještě zadá by se odpomohlo
trudnému stavu průmyslu.

Při rozpočtové debatě Jo. října vystoupili
Dr. Kramář a Dr. Žáček vysvětlujíce, jaké chtějí
míti Rakousko, by bylo. silné a spravedlivé.
Ur. Kůrber pak podrážděně a za souhlasu něm.
stran obhajoval dosavauní politiku. Češtíposlanci
prohlásili, že jsou odhodlání křížovati veškeré zá
méry a plány vlády, jíž se nyní jedná o rychlé
vyřízení rozpočtu. A tu hned v něm. listech straší
Čechy, že znepřátelí sobě ostatní strany pravice,
mluví o absolutismu, který jistě se dostaví, nebu
dou-li v parlamentě klidně pracovati.

Dne 4. listopadu konala se ministerská rada,
v nížbyti Rezek. ŠI. Kórber adr. Rezek dlouhou
dobu toho dne vyjednávali s Mladočechy, již za
klidné projednání rozpočtu žádají nějakou záruku,
kterou jim min. předseda může jenom slíbiti.
Vyjednává se i s ostatními stranami.

Rakouská sociální demokracie zahájila 2.
list, sjezd za účasti asi 160 delegátů všech ra
kouských národností, Na sjezdu dotkli se páni
jazykových nařízení, jednalo se pak o revisi pros
gramu, o celní a obchodní politice, o starobním
a invalidním pojištění, o zaopatření vdov a si
rotků atd.

Na německé universitě v Innsbrucku pano
valy minulý týden demonstrace něm, nacionálních
studentů proti italským přednáškám prof. dra.
Menestriny. Nyní zase demonstrují italští studující.

V Charvatsku nastávají volby a s nimi i
volební násilí na národních kandidátech a jich
přivržencích se strany maďaronské vlády,

Sňatek arcivévodkyně Marie Alžběty, dcery
hraběnky Lonayové s nadporučíkem. princem
Outou. WinJischgriitzem bude v sobotu dne 25.
ledna 1902 v Hetzendorfu. Císař. rozhodl, že



Jovská Výsost. ,
Dle polských listů počínají si nyní úřady

ruské proti Polákůmvelice přátelsky. Vláda ruská
zdí prý ve Varšavé obchodní akademii a vystaví
velké polské divadlo.

V Poznani ustavila se polská kolonisační
komise na způsob německé, jejíž účelem bude
skupovati statky z rukou polských a opět je
sedlákům polským pronujímati neb prodávati.

Vláda francouzská, sby na sulténu vynutila
splnění již známých požadavků, vyslala do tu
reckých vodčást svého lodstva. Sultán nato hned
slíbil, že vše vyplní, ale vláda francouzská žádá
ještě splnění podmínek ohledně škol nábož. spo
lečností, franc. nemocnic a jiných ústavů.

Ve vých. Tranovaslu u Bethelu byl zadní
voj plukovníka Bensona Boery vedením gener.
Bothy poražen, při čemž i Benson padl. Boerové
ukořistili dvě děla, střelivo atd. a zajeli asi 500
mužů, z nichž jenom důstojníky sobě podrželi.
V Anglii panuje následkem toho velké rozčilení.

Dle missionářských zpráv byl na císařovnu
čínskou podniknut vražedný útok; nestalo se jí
však nic. — Ujednané už odevzdání Mandžurska
od Rusů Číně zase vázne.

Z činnosti katol. spolků.
Z Nového Bydžova. (Národníkatolická

jednota). Po prázdninové přestávce zabájena činnost
spolková svoláním valné hromady, Do nového výboru
svolení následující pánové: za předeedníp. Janeček,
ze místopřednedu p.Králíček, za jednatele p. Burtoš,
sa knihovníka p. Poriík, sa členy výbora: dp. ThDr.
Kašpar, vip. Matouš, vip. Hornov, p. Balcar, Vízek,
Seidl s Šenk, za náhradníky: vip. Číbák a p. Kody
dek. Za příčinou vzpružení spolkového života usneseno
ve výborové schůzi k návrhu vip. Matoude, aby neta
noven zábavný odbor, zřízeno vlastní jeviště a aby
měsíčně pořádána byla schůze členská s přednáškou
a sábavným programem. — Schůze měsíční sahájeny:
minuloa [neděli přednáškou vip. Vladimíra Hornova
„0 vnitřním áivotě katolických jednot.“

Polštický klub křesť.seciální pro
okresy jičínský, Jilemnický a semilský
odbývá dne 10. t. m. o % hod. klabovní achůzi a val
nou hromadu v hostinci p. Řeháčka v Lomnici n. P.
s tímto pořádkem: 1.) o politické situaci, řeč před
sedy vdp. faráře Jos. Koueala. 2.) politické dotazy a
návrhy. 3.) volby. 4.) přijímání nových členů,

Katolická národní jednota v Často
lovicich pořádala v tomto podzimním období dvě

achůze. Při pral dne 20. října t. r. promluvil chvalněznámý řečník dp. Ladislav Kunte, kaplan z Třebe
chovic: „O době Karla IV.“ Poučná a zajímavá tato
přednáška byla vyslechnuta od posluchačů s horlívon
pozorností a odměněna potleskem. Pak promluvil ještě
několik poučných s povzbuzujících slov k přítomným
dělníkům p. J. Urban, dělník z Kostelce n. 0.: „
odborovém sdražování“. Druhá schůze odbývána dne
8. listopadu t. r., na níž vylošil dp. Jukl, kaplan
z Hradce Králové, velice krásně a srozumitelně
rolnický křesťansko-sociájní program. Praktická před
náška tato odměněna pochvalon a potleskem pří
tomných. — Při obou těchto echůzích, přes nepříznivé
okolnosti dosti ještě navštívených, pobavili nás sda
řilými výstupy dva pánové s kostelecké katol. jednoty,
jakož i člen jednoty naší p. B. Ješina, jimž budiž
vsdán tato za jejich ochotu vřelý dík. Pánům řeční

kům P těchto schůzích za jejich námaha aochotnost
zepl m Bůb! Další činnosti naší jednoty volámeař l

Z Lomnice m. Pop. Spolek náš zahájil
erou podzimní činnost slavnostní achůzí ku poctě
svého patrona av. Václava. Na ten den súčastnili se
všichni členové slavných slašeb Božích a odpoledne
eešli ee ve spolkové místnosti ka schůsi členské.
Schůze zahájena proslovem „Falešným prorokům“,
jejž zdařile přednesl p. Harcuba. Po té promluvil
předseda apolku vldp. Knížek ku valavě tak památného
dne, a udělil sloro tovární dělníci, slečně Fr. Ja
kubcové z Tubaně, jednatelce dámského odboru jednoty
Semijské, V pěkné, častým sonblesem a místy bonřli
von veselostí provázené řeči vyložila hlavní požadavky
katolických den a vybízela k ženské organisaci.
Prostranný sál byl přeplněn, řeč vyslechnuta 8 vel
kým nadšením a usneseno založiti dámský odbor.
Zatím jednatelkon zvolena Filomenka Pekárková. —
V neděli dne 37, října přednášel při členské schůzi
vldp. Fr, Knížek „O pravěku písma“ a demonstroval
přednášku četnými, k tomu cíli zvlášť provedenými
obrazy. Pak nás mile pobavil bratr V. Rada předne
sem dvou pěkných žertovných výstupů. Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Oprava. V úrodníku předešléhočísla v dra

hém sloupci byla omylem přerušena věta chybnou in
terpankcí sazeče. Věta má zníti takto: Želel však vin
těžkých, a bez skvrn malých a dlubů za viny nikdo
není, proto skrze oběť emilování odpusť již!

Zprávy dlocósní. V"oamonání: p. Vine.Jazl, farář v Libici, jmenován JÍ. vikariatním sekreté
řem; p. Em. Balcar, katecheta v Přelouči, obdržel
farní synodalie. Ustanovení jsou: P. Hugo Doekočil,
kaplan Uřínský,za bisk. ceremonáře, p. Jan Simber
ský, kaplan v Pecce, za kaplana do Jičína, p. Jarosl.
Malý, administr., za kaplana v Nové Pace, p. Josef
Hoke, administr. v Kostelci, za kapl. do Pecky, p.

Jan Lonský, koop. Čestínaký, za kateob. do Ledče,p.
Frant. Lexe, kop. Olešnický, za kapi. a katechetu
Dubence, p. Karel Havran, koop. chodletínský, sa kapl.
do Čestína, p. Jindř. Kolář, kapli,Potrovický, za kapl.
do Nechániu, p. Leop. Opletal, kapl. Jablonecký, se
kapl. do Petrovic, p. Frant. Egrt, kapl. vo Branné,
se kapli. do Jablonce, p. Al. Sohembera. admin. v

Zlaté Olešnici, sa koop. do V. Úpy, p. Jan Snížek,admin, ve Sv. Kříši, za kapl. do Něm.Brodu, p. Jos.
Tesař, koop. 28 administr. v Hoříněvsi, p. Jos. Kuld
kapl., za administer. v Hořičkách. V Pána zesnu

. Prant, Malý, senior diecéze, (V Vuln. D. J. Ch.)
tný kanovník, konsist. rade, rytíř řádu Františka

Josefa, dékan v Smidarech, + 2. listop. (naros. 1813.,
vys. 1838). Uprásdnila se fara Smidarské, pod patron.
Jos. Čížka, odedne 8. listopadu b. r.

Výkazúčtů zálošny Kralehradocké
za měsíc říjen 1001. Vkladů přijato K 64.315, vydáno
K 96.205. V půjškách přijsto K 120.580, vydáno K
187.140. Počet členů 614, pučet vkladatelů na knížky
1869, počet vkladatelů na běžný účet 147. Pokladní
obrat K 518120.

Dary ústředníma svazu kat. jednot
dlecése kralovéhradecké. Derv pravděkol
žecí 30U K věnoval J. J. Fr. kníže Auoreberg. Dále
přispěli vedp. kanovník dr. Soukap 6 K, vap. farář
Noakup 2 K. — Bisk. vikariátní úřad chradimský
$6 K 10 h. Zaplat Pán Bůh!

Sportovní klub pro Hradec Král.
a okolí sabájí letošní zimní období zábavným
večerem dne 15. listopadu 1901. ve uvé spolkové
místnosti v Grandbotělu. Pánům členům badou po
drobué programy v nejbližších dnech ruzešlány.

Odhalení pomníku M. Viktorisa
Kornela ze Všohrd, slavnéhoprávníka,vla
stence a rodáka chradimekého, konáno bylo 27. října
za velikéhoúčastenstvíobecenstva,jakoži věhlasných
sástapců vědy právní i represontantů vědeckých ústavů
a korporací. Pomník postaven obětavostí rodného
města a českého právnictva, především ale slavné
Právnické jednoty v Praze, pak vys. ministerstva
upravedinosti.

Z Vyšeňovic m Rélé. —Den3. listopadu
byl pro rolníky zdejší duem významným. Dovršeno
totiš dílo veliké, po učmž již davno toužili — dosta
věn nový lihovar. Smatné poměry hospodářské nutí
rolníka hledati všemváné prostředky, uby co možná
výhodně zašitkoval plodiny avó a tak existenci svoji
zlepšil. K tomu přispívá ovšem zvláště epolečná práce
všech. A toma pravé dobře porozaměli čili rvlníci
udejší; společným úsilím zřídili sobá továrnu na vý
robu líhu. Novelká, ale vkasná u úbledná budova tato
nemálo jímá vko každého chodce kráčejícího stromo
řadím z Bělé do Vyšeňovíc a vtivkuje celé té krajince
zvláštní odivující ráz. V nedéli, dne 3. listopadu, po
slavné měi sr. v chráma Páně v Bělé pouvětil bu
doru tato vldp. d*kan Václ. Kudrna. V krátké, alo
případné řečipovzbndil družstvo k další společné práci,
k vzájemné upřímnosti a povné důvěře v Boha. Dejš
Bůh, aby podnik tento stal se skutečné sdrojem binha
a lepších poměrů rolníků zdejších.

Z Jičína — Hlasům ze Sional Zemský
výbor království Českého dal provóati inspekci našeho
okresního eirotčinoe. Prohlídku provedi koncipista
pan J.U.Dr. Lukas dne 4. října 1901., a kdyš všechno
vnitřní zařízení a vedení ústava důkladně prohlédl
— tak píše náš „Okresní věstník“ — vyslovil své
uznání a nejlepší chválu a ústav náš pojmenoval
vzorným. Usneslo 8a tedy kuratorinm okresního m
rotčince ne tom, aby požádán byl zemský výbor
království Českého za adélení subvence pro sirotčineo
Jičínský. Ale jakýmsi „Hlasům ze Siona“ toho bylo
líto a proto týš časopis zostudil náš sirotčineo tim,
že nazval v ném výchovu dětí pod vší kritika atd.
Náš „okresní vstnik“ sl. redakci „Hlasu ze Šiona“
slušné ujišťuje, če jí po našem sirotčinci nic, není žo
totiž všechno, co vovnitřní administraci ústava našeho
až dosud se stalo, ačiněno bylo na záklaué nanesení
koratoria ve schůzích okresního zastupitelstva a so
schválením téhož. Také oznemuje „okresní věstník“
„Hlesům ze Siona“, že jest jedině okresní zastupi
telstvo eměrodatnou a nejvyšší instancí pro okr. si
rotčinec,že jiná kritika pro vedení ústava
neplatí a takó zvlášť ne kritika redakce, která na
ústav neplatí. A proto radíme „Hiasům ze Siona“,
aby každý nesmysl neuvořejňovaly, kašdéma hloupómu
dopisovateli nevěřily, zvlášť ne tomu lšivéma z Jičína
a katolický spořádaný ústav nechaly na pokoji. Aš
budo výchova našeho sirotčince v rakou pastorských
paniček, pak snad bude „Hlssům ze Siona“ dovoleno
tak psáti, ale za stávajících poměrů nel

Na hospodyňské škole v Německém

Brodě počíná IV. školní rok 1. prosince 1991. Školatato jest k tomu, aby dívky, které navštěvovaly školu
obecnou neb měšťenskou, vzdělaly se thbeoreticky i
prakticky tak, jak jest toho třeba ku spravování do
mácnosti vůbec a rolnické zvlášť. Jest jednoroční a
spojena s internátem, kdež dostane se chovankám
veškerého zaopatření. Vyačaje se theoreticky: Mra
vouce, vzhledem k přikázáním Božím a církevním, ja
tyku českému, počtářetví a účetnictví hospodářekéma,
nauce o vychování, přírodopisu a přírodozpytu, chovu
hospodářskýchzvířat, lékařství, zelinářetví a zahrad
nictví, zeměpisu a dějepisu, zdravovědě a domácímu
hospodářatví. Praktická cvičení jsou: Ženské ruční
práce, práce v kuchyni, při úklidu, pří prádle, v chlévě
a zahradě. Ku přijetí je zapotřebí: 1.) vysvědčení
propouštěcí ze školy, 2.) vysvědčení lókařaké o úplném
zdraví, 3.) u těch dívek, které delší dobu školy ne
navštěvovaly, vysvědčení obecního úřadu o mravní
zachovalosti. Zápisné 4 K. Za celé opatření v inter
nátě 28 K měsíčně. Školné 48 K ročně, Za používání
nábytku, slamníku a pokrývek 4 K za celou dobu.
Na školní potřeby,čenské ruční práce a jiné asi 40 K.
Přihlášky ústní nab písemní přijímají se u řiditeletví
hoepod. úkoly w Něm. Brodě do 1. prosince 1901.

Při c. k. hlavním berním úřadě
v Hradci Králové obsadí se místo berního exekutora.
Témaš příslušeti bude denní paušal ve výši 70 K
měsíčně, jen po dvouleté bezúbonné elušbě na 80 K

a po další dvouleté době na 90 K savíl. Mímotobobude míti nároky případné na poplatek se přemoco

vání per 1 K 68 h denně. Podmínkypřijetí jsou: Příslušnost tuzemské, stáří od 24. do 40. let a průkaz

o tělesnézpůsobilo | o donarcníhyrehennh arnoručně psané a y 0 n osti přij y
budou u . k. okresního hejtmanství vHradci Králo
vé do 30. listopada 1901. V době od 16, do 20. t. m.
lze u berního referenta osobně se představiti.

Z Dobrušky. Ubeonémupřání, by divadlo
bylo také ve městě, vyhověla křesťanská jednota,
která sřídila evým nákladem divadlo v sále hotelu
„u Labutě“, kdež má i své místnosti 6 Jkové. Na
den Všech Svatých pořádáno na vlastním novém je
višti první představení: „Mlynář a jeho dítě“. Ač
mnozí si přáli špatný výsledek, dosáhla jednota do
jemnou hrou úspěchu neočekévaného, stkvělého.

ivadelní obscenstvem, jednotě přejícím, přeplněn.

loby převaaly síly osvědčené a stkvěle je provedly.Ulohn Marie výborně podala sl. Rosamová, mlynáře p.
Hrnčíř,Konráda p. Hendrych. J. Merkote (sl. Hašková),
vdova Záleská (sl. Štěpánková! Marta (sl. Siglové),
Blažej (p. Pancíř),Jonáš (p. Ant. Ekrt), Jakab (p. No
votný) všeobecně se líbili, jak dosvědčoval hojný
potlesk koncem každého jednání. Při mnohých ecé
nách málokteré oko zůstalo nezaroseno. Gratalujeme

vlet. slečnám i pánům účinkujícím,daked i obětavémurešiseroví dp. Smetanovi k atkvělémn výsledku a
těšíme se, že nám jednota opět co nejdříve připraví
krásný večer v novém divadle.

Z Pusté Kamenice. Jak jsmes uš zmí
nili, byla oslava farářského jabilen vldp. Od.Ricbtra,
b. notáře a č. děkana v Pusté Kamenici, dne 320.
října pro farnost svátkem velikým. Kde kdo snažil
se, sby milovanému duchovnímu otci radost způsobil.
Slavnostní kazatel dp. F. Mimra, farář s Krouny,
ve smyslu listu, jejš J. B. Milost vrchní Pastýř náš
Edaard Jan N. k témuž slavnostníma dni ráčil farní

kům vlastnoračně re dojemným: slovy vybízelvšechny ku lásce a vděčnostik vdp. děkana. Při ju
bilejní mši sv., kterou vdp. děkan za asnistence čtyř

provedl řidite) choru
p. Vaněk s ochotnými apůvákypěkné mešní wkladby.

— Slavnost teto slouží ke cti celé farnosti. 1oslavenci přejeme z celého srdce, by mu Pán ů
byl hojným a štědrým odměnitelem. F.Č

Na costě u cmkrovarm. Dne26.říjnavezl

čeledín p. J. Šary z Dvrakačovic, Hašek, řísky z cnkrovaru hrochovotýneckého, ZaŠtičan smekl ae De
šťastně do úvozu a dostal se vůz, tak že kolo
přejelo jeho braď. Bez vlády zůstal na cestě ležeti a
odvozen byl ve stavu beznadějném do domu svého
hospodáře; utrpěl vnitřní p ranění. Drahý den byl
nešťastný mladík zaopatřen av. svátostmi; a kdyš ro
diče o neštěstí svého nejstaršího syna se dověděli, chtěli
si jej garmouceni odvésti domů do Blížňovic. Ale
nedovesli jej domů živého, zemřelé jim na cestě. —

Nová kaple v Dolanech proredenajest
ve slohu románském dle plánu věhlasného architekta
J. Mockra v Praze. P. V. Mráz, řezbář v Prase, v do
rozumění s křesťanskou akademií zhotovil do kaple
přiměřený oltář. Pěkný den 27. října, den to poavě
cení kaple, které vykonal vldp. Joa. Ludvík, deficient
a osobní děkan v Čes. Skalici, přívábil ke kapli mnoho
lida. Dp. V. Dědek, spiritual v klášteře v M.Skalici,
před mší av., již eloušil vldp. ovětitel, řečnil: „Dnes
v domě Tvém musím zůstati“. Luk. 19, 18. Dojem“
nými slovy dp. řečníka mnohé oko zaslzelo. Odpoledne
byla pobožnost růžencorá a litanie s požehnáním.

U „jeder opět růženec, litanie a zpěv při účastenstvívelikém.

Nárední uvědemění. V době,kdy národ
náš musí ze kašdou píď práv svých janykových
bojovati vším úsilím, je smutným úkazem, kdyš pří
ležitostně mnohý Čech, jakoby se za svon řeč styděl

aneb z otrocké poníženosti, bledí se zalíbiti jistýmpáněm. Takový obrázek „národního uvědomění“ uká
zal se při kontrolním shromáždění v Nové Pace.
Pan starosta z ryss české vesničky, ležící blíže rozva-.
lin Kumbarku, při obvyklém hlášení se pp. starostů,
kteří při kontrol. shromáždění zastupují obce, hlásil
80 slovem hier, ačkoliv ostatní pp. starostové (mimo
dvou, jiš zastapovali obce něm.) hlásili se svým ma
teřským jazykem zde. Snad tak učinil proto, aby
vi udělal u pánů dobré oko. Nechceme zde jednati
proti předpi«u, který vojína káže hlásiti se německy,
avšak takové jednání Čecha, jenž nepodléhá předpi
sům vojenským, rozhodně odsuzojeme a zmíněnému
p. starostovi radíme, aby příště jednal čestněji, by o
něm neplatila slova našeho přísloví: Kdo no ma svůj
jazyk stydí, hoden potupy vřech lidí.

Dvořákův koncert pořádajídne17.lieto

poda 1901 Vesna, Dalibor a Ratibor v Hořicích. Sponúčinkovati bude koncertní pěvkyně al, Mapd. Dvo
řáková, dcera slavného hudeb. skladatele mistra Dra.
Antonína Dvořáka. Zásnamy na sedadla příjímá p. Fr.
Maixner, pokladník záložny.

Z Bělohradu. Siavnostnízvoněníoznamo
valo dne 29. října t. r, veškerému občanstvu, de te
přiblížil památný okamžik, kdy před 35ti lety na
ustoupil všeobecně vážený a milovaný důst. p. P.
Jan Sehnal úřad svůj jako farář bělohradský. Za ton
příčinou odebrali se do farní budovy korporace a de
patace spolků místních a okolních obcí. Nejdříve
předneslo děvčátko z obecné a chlapec z měšťanské
školy upřímné blahopřání za všechny školní dílky s
odevzdali kytice, na to Vil. Kolář, starosta
městečka Bělohradu, v čele obecního zastupitelství
odevzdal vdp. jabilantu diplom čestného měšťlanstrí
a přednosl s panem radním Ylachem přání neju
přímnější celého zastnpitelstva. Pan MUDr. AI. Mindl,
místopředseda Obč. záložny, uvedl celý výbor s do
zorčí radou a odevzdal jménem tohoto ústavu svémn
vysoce ctěnému předsedoví na pamět výsnamného
dne dnešníhoa za veliké zásluhy o rozkvět záložny
ekvostný kalich s přáním, by dlouhá léta toboto a
stola Páně užívati mohl. Svá, z hloubi ardcí pocbáze
jící, upřímná blahopřání projevili: Uditelstvo a Bě
lobradu a přifařených obcí, obecní zastupitelstva obcí
Dolení, Prostřední a Hoření Nové Vai, Brtví, Lánu,
Lukavce, Přibyslavi s Oajezda Sr. Jánekého, přednosta



ce: deputsce spolků: Obč. besedy, hasičského

tura inístaího s B ožení Nové: Vsi, ochotníků,
okrašlovacího spolku, eokole, spěváckého spolzu;
apoledenstva různých divností: mlynářů a pekatů,
hostinských a výčepníků, fesníků, tkalců a obchodní
gremium. Velice dojat, děkoval | všem vřele dp.
jubilant. Po této oslavě odebrali se tyto korporace a
deputace s dp. jubilantem do chrámu Páně napině
něho občanstvrem = celého okolí 6 školními dítkami,
kdež slavnou roši sv. sloužil sám pan jubilant. Kn
konci slažeb Boších, pobnot až k slzám, promlavil s
upřímně děkoval vel. pan jabilant sbromážděnému
občanstra a mezi jiným vzpomněl, že v tomto chrámu
Páně byl křtěn, denně jako chlapec chodil na mše
av., svou první mši av. sloašil, před z6ti lety slavně
a láskou osadníků v úřad farní byl uveden a nyní
po tak dlonhé době projeveno mu zde tolik lávky,
přísně a pocty od veškorého občanstva jeho farnosti,
že us dnešní den vědy e pýchou s r ostí vzpomí
nsti bude. Nebyls to slavnost tuctová, plná fanfér,
praporů, lampionů, věnců atd., ale byla to důstojné,
vážná oslava kněze vzorného, občana nezištného, ve
lice o Bělohrad v každém ohledu zasloužilého a každé
vyslovené přání nebyla běžná fráze společenské, nýbrž
ode všeho občanstva s hloubi srdcí pocházející, Že
upřímné lásce všeho občanstva 4e důst. p. jabilant
těší, o tom byl vědy přesvědčen a nyní opět důkaz

án. Občané naši brdí mobou býti na svého da
chovního pastýře, který nejvyšších a v pravdě za
alonšilých obdržel vysnamenání a i od dalekéhookolí
etěn a vášen jest a proto můžeme jen sobě přáti:
Bože, zachovej ném jej ještě dlouhé. léta mozi námi|

Emanuel Oadříček, mladistvý mistr
houslí, aepořádá v sobota dne 16. listopadu v Jose
fově velký koncert. Záznamy přijímá p. Em. Daška,
závod zlatnický v Královéhradecké ulici.

Ze Nmidar. Dne 1. listopada, brzo po po
lední, hlásal veliký zvonu hlase věže kostele Smidar
ského smatnou novinn, de semřel vadp. F. Frant.
Malý, čestný kanovník, bisk. vikář, kone. rada, rytíř
fáda Frant. Josefa, dóksn a farář ve Smidarech —
že zemřel kněz stařeček, kněz jabilár, jeně 63 let
snášel břímě dne i horka na vinici Páně. Zemřel
v požebnaném věku 68 let. Pomyšlení, že téměř 63
plných let vědypři jasné, veselé, upřímné mysli strá
vil ve slušbě sv. Církve, musí každého naplniti úctou
a podivem. Den ten vyrval farnosti Smidarské a ce
lému vikariátu srdce, jehoš tlakot byl jen jimzasvě
cen, jejichž tužby a přání byly i jebo tažbami a
přáním. A kněz ten, stařoček jubilár, byl dne 8. Ji
stopadu k věčnému spánku uložen. Z blíska i zdáli
acháseli ee trablící, by poslední vzdali úctu sesnu
lému. Ryl to pohřeb důstojný kněze, jenž ozdobou
byl církve i vlasti, Osobnosti vznešené, jako vysoce
urození pánové hrabě Neuedorf, c. k. rytmistr m. 6.
z Choletic, p. Adolf Ritter ze Zabonny, P. Arnošt
rytíř « Malmannů £e Skřivan, p. Karel z Wsgnerů
z Liskovic, p. patronátní komisař vzastoupení pana
atrona, p. patronátní komisařze Slonpaa, nájemce

dvora zdejšího p. M. Pick, p. o. k. okres. hejtman
dr. Volkar, p. ©. k. okresní inspektor Jan Confal,
deputece c. k- sonda a četné jiné úřednictvo z Nov.
Bydžova, úřednictvo rafinerie Skřivanské a mnoho
dam z okolí přišlo, vadáti starci knězi poslední
úotn. Městské zastopitelstvo, spolková sm:darští
v plném počta, školní dítky se svými p. učiteli celé
farnosti, p. učitelé s okolí e dav lidu, jenž toliko o

největších slavnostech vídán bývá, doprovázel svého
dachovního otce ku poslednímu odpočinku. 33 kněší
sešlo se, aby tohoto stařičkého sluhu Páné doprovodili
na poslední jeho cestě. Průrod v zastoupení ndp. bi
skups, jenž pro nemoc nemohl — ač velice rád by
byl otcorskému příteli, jak je nazýval, poslední úctu
a sluňbu prokázal — vedl sám vedp. generální vikář
monsignore dr. Al. Frýdek, jemuž costs z Králové
Hradce nebyla povosom obtížnou. V kostele nad rakví
od srdce dojemoě promlavil dp. Frant. Matoně, kaplan
Novobydžovský, Po zádušních slušbách Boších, jež
aloušil sám vadp. generální vikář, bral se průvod na
svaté pole a po vykonaných obřadech tělo v Pánu
zesnolého uloženo na místo, kdeš po tomto životě
odpočívati sobě přál. Mnoho krásných věnců krášlilo
rakev v Pánu zesnulého, jež darovány byly uroz. p.
patronem Janem « Číšků, p. hrabětem Nenadorfem,
p. Adolfem Rittrem ze Zebonny, p. Arnoštem rytířem
s Malmannů, p. Karlem ©Wagnerů, sl. městským za
stapitelstvím, velectěnon rodinou p. patr. komisaře
Feyera, velectěnou rodinou Vibanovou z Nov. Mdsta
u Chlumcea vlct. rodinou Díťovon. Uloženo srdce,
které život svůj Boha saavětilo, ale láska v srdcích
ctitelů jeho potrvá — a až zetlí tělo jeho, ještě

tenkrát žíti bude jméno jeho v peměší lidu. Přejemestařečkovi knězi, aby jméno jeho, ješ zaneseno jest
do srdcí lidu na zemi, bylo zapsáno do kniby šivota
+ nebesích. Odpočívej v pokoji!

Z Deobřenle. Ud nějakéhočasu máme místní
katolický břbitov rozdířený, který ale postrádal hlav
ního av. křížo. Nynější dp. farář Augaetin Novák,
který za krátkého zde působení postaral se již o mno
hou věc pro náš kostek, (připomínáme jea opravu 8 0
2 rejstříky rozšíření varhan, řádné vyčištění různých
věcí kostelních, úpravu farního stavení a j.) pečoval
také o nový hlavní sv. kříž hřbitovní, který zhotovil
věra velmi umělecky z kamene hořického sochař Černý
z Hořic. Náklad neslo záduší chrámové za přispění
mnoha dobrodinců, s nichž mnozí již v Pánu odpo
čívají. Den 1, listopadu t. r., svátek Všech Svatých,
který letos ao vyznamensí překrásným podzimním po
dasím, určen byl ka posvěcení sv. kříže tobo. O 3.
hod. odpoledne vyšel z farního chrámu Páně velmi
dobře spořádaný četný průvod a ubíral se za hlasi
tého se modlení slavného ev. růžence pa břbitov,
Tam promlavil po krásně zapěném zpěváky kostelními
sbora čtyřhlsacém místní dp. farář dojemnou řeč do

vozuje, že sv. kříž odjímá hrůza hřbitova a že upe“kojuje duše šivých a oblažuje duše mrtvých katolíků.
Ku konci poděkoval všem dobrodincům sv. kříde toho,
jmenovitě velmožnému p. patronu i p. t. pánům úřed
níkům jeho za velmi evědomitou správu zádušního
jmění, což umožňuje takové náklady na potřeby né
boženské s jmění toho podniknoati, Sv. kříž posvětil
dp. V. Kudrna, bisk, vik. sekretář z Bělé za assistence

místního dp. faráře a Vosického p. kaplana Brucknera.
Cestou zpáteční dumodlen růšenec 4 litanie Lore
tanská a v kostele před vystavenou Svátosti nejev.
zapěno Te Deum, které na choře zpíváno grego
risnsky opravdu překrásně. takže ředitel kůru p.

t. pan řídící učitel Dobřenický aalhoje všecku česti chválu za vedení hudby kostelní. Rovnoučosť a
chválu zaslnbuje i sbor dobrovolných basičů = Prav,
který se této slavnosti súčestníl, jskož i pří všech
významnějších slavnostech elrkorních ochotně súčast
ňuje. Udělením av. požehnání a zapěním hymny pa
pežské i cfsnřské okončens tato krásná elavnost. bg.
faráři Novákovi přejeme hojného požehnání Božího
pro další jebo zamýšlené podniky a prácel

Velký vojemský komeert c. k. pěššího
plaku č. 42 pode ne odbývati v neděli dne 10. listo
padu v Hradci Králové v hotelu „Merkur“. Vatapné
ga osobn 40 h,rodins 1 K. Začátek o 7. hodině večer.

Různé zprávy,
Dobré svědectví zajisté dávají našemu

„Štíta“ ti objednavatelé, kteří po prvním našem
obsloužoní ještě dvakrát objednávku svou opětovali;
jestliže jest tudíž pravdivo přísloví, že příklady
táhnou, doufáme, že tito objednavatelé naleznou
hojnost následovníků. Ze tří hlavně příčin náš ka
lendář vyniká nad jiné: 1. zábavný text má v našem
Štítě ze všech soočasných kalendářů rozsah největší;
2. trhy měsíční jsou poznamenány nejen na zadních
listech, ale i při každém měsíci zvlášť; 3. přílohový
polychromovaný obraz hodí se výtečně k zarámování.

Úsudek protestantského pastora o
esnitech. Časopis „CongressionalRecord“ vNovém
orku uveřejnil o jesnitech velon pochvalu jistého pro

testantského člena senátu Spoj. Států ve Washingtoně.

testant a od malička miříkávali, že jesniti mají rohy
s kopyta a že z nich cítit zápach síry. Když jsem vy
rostl, nevěřil jsem ovšem takovým povídačkám, ale
přece zachoval jsem si jakýsi strach z jesnitů. Sbě
hem okolností se však stalo, že vláda určila mě za
členu komise, jíš svěřena byla správa oddělení pro
Indiány. V novém úřadě svém byl jsem nucen pro
jíšděti křížem křážem kraje indiánské a zvláště pro
blížeti školy a ústavy vychovávací. Zachvěl jsem 8e,
slyše, že mnoho škol proIndiány řízeno jest jesnity.
Umínil jsem si jeprohlénonti, důkladně studovati 8
pozornost jim věnovati 6 pedantickou nedůvěrou. Ale
moóbuzávazně prohlásiti, že žádná americká škola ne
plní tak úkolu v pravdě vychovatelského jako školy
jesuitské. Jesnitům podařilo se Iodiány zvelobiti, vrá“
titi jim lidskou důstojnost, připoutati je k nábožen
ství a civilisaci, Dílo jesnitů překonati mueilo veliké
překážky kladené od fanatických aektářů, kteří aby
pepozbyli domýšlené popularity, oerňovali a v rozpaky
uváděli i nejpočestnější úmysly a od těch, kteří ae
báli, že upadnou v nemilost ochranné družiny ame
rické. Tato družina prokázela mi přece největší čest,
jaké se mi mohlo v životé dostati: vyloučili mne ve
řejně, protože jsem řekl, co zde slavně opakuji. Dovo
lávám se všech senátorů přítomných, Kteří jako já
měli příležitost poznati útalné vsgony Northern Pa
cific (drah kočovné misie, jež útočiště poskytuje), jimiž
jediní jesuité dovedli rozřešiti těžký a nesnadný úkol,
zachrániti Indiány z opovržení, v němž my jsme je
nechali. Viděl jeem bratra Ravailla, muže ctibodného,
který je členem kongreg ce, jež nic nedělá pro sebe,
viděl jsem ho ležeti na bídném loži, celým jeho ma
jetkem byl kříž a celým jeho plstem pokoj jeho sva
tého svědomí. Nuže, vezměte jednoho z našich clergy
manů (paetorů) a pošlete ho mezi Indiány a uvidíte,
nezatouží-li po návratu k pohodlnému života. Je
suita nemá osobních zájmů, nemyslí na nic, než na
úkol svůj, jímž není nic jiného než plnit povinnost,
Mohl jsem to pokaždé zjistit na vlastní oči. V celé
dlouhé svojí politické kariéře učinil jsem jediný dobrý
skutek, že jsom vymohl 10.000 dolarů- podpory pro
školy sv. Ignáce v Montaně. Chci-li si dát postavit
dům, zavolám k tomu sajisté nejechopnějšího archi
tekta. Jsou-li katolící a jesnité schopnější k výchově
a zlepšení lidu, ať tedy jim se věc svěří. (Hlas).

Dr. Eisenkolb, zuřivýblasatel hesla „Loa
vom Rom“, jak Reichepost aděloje, mobl jen tak vy
studovati že v klášteře dominikánském v Cbebu po
delší dobu dostával strava a podporu. Dřív pojídal
klášterní polévku, nyní požírá knězea řeholníky.

Český missiomář v Čímě. Literárnítý
dennník „Zvon“ vypravuje o Českém missionáři Karlu
Slavíčkovi z 18. století. Slavíček, český jesnita, vy
pravil se do Číny jako missionář r. !714 Po dvon
letech přibyl do Pekingu (hlavního města Číny), kdež
byl, jak český dějepisec Pelcl vypravuje, záhy přijat
císařem dvekrát v audienci. Jsa dobrým muzikantem,
brzy zíekal si zvláště hudbou přízeň u „syna nebea“,
jak se čínský císař dává nazývati. Slavíček dil od té
doby v Pekingu a posílal svému předatavenému do
Čech zprávy o avé cestě, o čínském dvoře, císaři, o
princích i o pronásledováních křesťanských missionářů.
Zemřel v Pekingu r. 1736.

Působíte. rozvrat. Liga+ 16.„Nesmírnou
fulost Dr. Rieger "v8sk způsobí infalované biskupské
Obnově. Číslo z 1. listopada je z velké části vyplněno
radostí nad antisemitismem Riegrovým. Pražský dopiso
vatel její Dr. Řezníček vzdává mu veřejnódíky, že promla
vil proti židům .....« Známý farář, kdysi katecheta
Polenský, Ferd. Vlček, věnoval tam prof. Masarykovi
otevřený Jíst. Jaké bude eklamání bisknpa Brynycha,
Dra. Ř-zníčka i Vlčka, až v příštím čísle budou atát
nad projevem Dra. Riegra — filosemitským| Ne
smírnou žalostí zbřivoné obličeje a dlouhé nosy už
v dachn vidíme“. Tak napsal dne 2. listopadu obře
zaný „Čas“, orgán strany domněle lidovéapřezdívkou
české. List ten opětně a opětně vrací se k interviewa
Dra. Riegra a rozpřádá avůj umíněný hovor o před
mětu tom do únavy. Obzvláště pozornost věnuje
Hlasu Národa“, jehoš slabá polemika ze známých

konexí ovšem jest vyavětlitelna. Z této tedy strany

„Čas“ obratně vítr sachytil a poušívajestísněnosti a
rozpaků svého odpůrce, dodává ové vlastní věci
vzesfení pravdy a uražené poctivosti. Co vlastně
Riegar řekl? Nic jiného než co dávno známo jest a
co nabylo zvýšené důležitosti jeho autoritou. Masaryk
jest strannickým nepřítelem církve katolické, působí
v životě národním rozvrat, jest spojencem Židů, kteří
nepůsobí acelivě, nýbrž rozkladně. A tu najednou

pro„prarda tuto, věsobecnějiž uznanou, tolik rámusu!Z jednomyslného souhlasu veřejného uloven jen výrok
Biegrův, a ta hned „Cas“ vytrabuje válečné signály
a Masarykpíše augurský otevřený list, jenž hemží se
obvyklými floskulemi, jsa zase jedním dokladem do
mýšlivosti realistického velikána a jedovaté jeho
útočnosti tam, kde zazní mu do uší pravda. Lidé
průměrné jenom intelligonce a rozvahy zachovávají
klid, jestliže o nich nepravda we promluví, — Masa
ryk rozdrážděností svojí však stvrzuje národní filo
sofii, že lidé zlobí se nejvíce pro pravda. Z té pří
činy jest jeho otevřený list jedna neupřímnost a ne
důslednost. Tak jiš to ohrazení, že prý není „osobním
nepřítelem katolického Boha a katolického kléra“!
Takto o něm mluviti, jest prý směšné. Tážeme se
tedy, kde napsal Masaryk co objektivného o církvi
katolické“ Kde sspoň slovem uznal její veliké zásluhy
kolturní a sociální, k nimž ani učenci evangeličtí
němými zůstati nemohli? Marně so ptáme, neboť
v tomto ohledu nemožno čekat positivné odpovědi.
Naopak, Masaryk kde mohl, nanádel proti církvi ka
tolické jenom barvy stinné, jednotlivá zjevy překru
coval a blahodárné instituce její vykládal tak, jakoby
byly produktem filosofického vývoje, a to všechno
za tím úmyslem, aby na té „nenáviděné a infámní“
nic dobrého nezůstalo. Ano, Masaryk své protikato
lické projevy vystrojil tak a vnntil o nich povrchní
mu pozorovateli takové přesvědčení, že neplynou
z orobního popudu, nýbrž že čerpaly svůj původ
z celkových potřeb a tužeb dava. Možno tedy ně
komu říci, že Masaryk jest vůči katolické církvi
nestranným? © Nestrannost káže přeco zaznamenati
každou ašlechtilou jdeu neb vnuknatí a skutečnost,
objevující se pod praporem protivným a ns místě
kterémkoli. A jak Masaryk, tak celý jeho směr, jehož
oficiálními tlamočníky jsou „Naše Doba“ a „Čas“.
Zaujatost jejich proti všemu katolickému jest vlastně
již malichornou titěrností, Jest již v povaze lidské,
vybledávati nějakého provinilce, na něhož vždy sralí
ee vina chyb a rozličných nehod; tímto všeobecným
hříšnikom, rozumí se, že jest klerikalism vždy a všade.
Takové počínání není výchovou lidu ani pokrokovostí,
kterétto úkoly „Čas“ své utraně přivlastňnje, nýbrž
povrchností, která oslepuje lid v rozpoznání vlastních
chyb a jejich důsledků, za kterouž příčinou nenávisti
proti katoliciemu musí uatoapiti zdravý rozam i
jeho uvažování, což, míníme-li klerikalismem zneužití
myšlénky, jest klerikalismem nejošklivějším.8

(Zaaláno.)

My, vnejhlubší úctě podepsaní duchovní
b. vikariátu Kopidlnského, s bolestí jsme se
dověděli, že jedná se o trhání a dělení diecésí
v království Českém dle národností.

Poněvadž takové zařízení neslo by na
sobě nátěr národních církví, což se všenárod
ním rázem Církve katolické se nesrovnávé, a
poněvadž takové zařízení naplňovati by nás
musilo oprávněnou obavou o České menšiny
v tak zvaném uzavřeném německém území,
kdyby tam výhradně německá diecése býti
měla; a poněvadž konečně takové trhání di
ecésí dle národností ohražovalo by jednotu
království Českého a bylo na úkor lásce a
spravedlnosti křesťanské, která v Církvi Kri
stově mezi všemi národy vládnouti má, osmě
lují se nejpokorněji podepsaní slahové téže
Církve co nejuctivěji prositi, aby nejdůst b.
Ordinariát jejich nejpokornější ohražení proti
obmýšlenéma trhání diecésí a oprávněnou
obavu před škodlivými následky z toho ply
noucími na příslušných místech přednésti a
vlivem svým k odstranění toho působiti ráčil.

Biskupský vikariát Kopidinský,
"dne 3. listopada 1901.

(Následují podpisy veškerého duchovenstva vikariát.)

Listárna redakce.
Něm Brod. Kam máme Vaše dopisy vrátitiv
Žamberk. K Dušičkám přišlo pozdě. Další

práce vítsné.
NÍ

"Cržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 3, listop. 1901. 1 hl.

přenice K 13-40—1440, žita K 1170—12:30, jedmane
K8 60—1000, ovea K 5 80—6:40, prosa K 9:00—10"00,
vileve K 8.60—1000, hrachu K 16'50—20'50, jáhel K
18:40, krap K 16 40—40:00, bramborů K 200—240,
jetelového semínka červeného K 69-00 —B1, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00 40—00 00, máku K 3050,
olejky K ————'—, Iněného semene K 16:00—19'00,
100 kg. žitných otrab K 12-00, pšenié. otrab K 110)
1 kg. másla K 2:00—2-20, 1 bg. eádia vepřového K
1-44—1-76, tvarohu k 0:28—0'86, 1 vejce 6 h. Jedna
kopa okurek K 000—0%00, jedna hl. cibule K
400—480, jedna kopa drobné zeleniny K 1'00—1'50,
1 kopa zelí 13:00—0000 K.
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Pešoutova zdravotní

pěrová žiněnka|

Dáležitou podmínkou zdravého spánku je
dobrá, hladká, čistá a prušná šíněnka a může '
si takovoui méně zámožný opatřití, nebot jest
levnější než všelijaké ty matrace. [ pro odpo
lední pohovění možno tuto při libovolném na
klonění polštáře použiti. |

Upozornění: Nikdo nemá v prodeji imé žíněnky, cím by se také cena jich a vý
dělek a režie zvýšila. Zasílají se přímo z dílen
I. uměl závodu ;

UTM, Ponta v Ga. denkově |
| Obrázkové cenuíky divanů a žíněnek zdarma

"I

===:r<—e:

a franko. '

= Rozumí se, že veled. duchov. bez dobírky, i| Sž se o jakosti přesvědčí,
„NN

jE
Právě vyšlo číslo 11.

„Casových Uvah“,
přinášejíc historickou a národopisnou studii

Žena pohanská =

< a křesťanská.
Cena Sh.

Při větších objednávkách 50, slevy.

Spisek bojnými doklady z minulé i přítomné
doby dokazuje, že žena nabyla pouze v církví

Kristově svých lidských i společenskýchpráv.Spisek hodí se za agitační brožorku
ženské spolky, proto nakladatelství povoilo

tak značnou slevu.

Objednávky vyřídí obratem
Administrace „Čas. Úvah“

v Hradci Králové.KEANE A
A .
ze losety pro nemocné *
a" v elegantním a.
a" provedení, a"

MSrapácnajt :

k J."Bazoní. Počátky, h|
. Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník a pasířv Chrudimi

svůj hojné zásobený sklad

náčiní bohoslužobného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše slině w ohni zlacené a stříbřené, aněseračí.Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opr2y
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se chle a
zašlou Bejiž svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může 80 vykásati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odpornčuje se tedy kza
koupení a opravě kalichů, monstraucí, ciborii, relikviářů,
nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacitikálů, schránek na Nejsvé

tější, patenek atd. co nejvíce,

Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha 6
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
zmarná a svými vždy hladkými plochami snčho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávod EF*raha, Vinařské.ul. 626 -VIL.

Bb+444444044444440
4 Guperfosfáty +

animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajištuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

M9“Nenahraditelné "UN

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nabraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran amonatý, soll draselnaté, kalait,
specielní hnojivoht etébliny a okopaniny (kulovatiny).

Poštornskou sádru ouperlostátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konserrování

chlérské mrvy, plení vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu
továrna na v Břeclavi.

kyselinu sí

+ to auměhnojiva Roztokách
Úmředeíplsárna:PRAHA, Jindřišakéul. 27.
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Oltáře,sochy aj.
ve vkusném a levrném provedení

přesně dle předpisů církevních v každém slohu
odporučoje Arma

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 (ranko zašleme.

Nejlepšíodporučení! | Plánya rospočtyse neúčlují.
Provedeno ke 300 oltátů.
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Krajta-»E>

= SUKNAR
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

za nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
Da požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v HradciKrálové.

Závod založen roku 1834.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, (poptávky
týkajícíse

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k setník

Janouškovee,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolenékanoelář jen
Praha=II., Eliščinatřida1080.

Nejvyšší vyznamenání Da zemské jub. výstavé v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školsk.
chorvatské výstavě v Záhřehě: čestný diplom. Nejv. vyxn.
za vystavené varhany na Národop Šeskoslovanské výst.

v Fráze: čestný 6 plom 1695 a pamětní medaile. Nejv.
znam. na zemaké bulharskévýstavé ' Plovdiv: zlatáslátní medaile 1893. Juror krajinské výstavy v Kutné

Hoře r. 1900.Přísežní sualec cv krajského soudn na
Horách Kutných.

0. k. výs. v továrna
na stavbu varhan a harmonií

„ dana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých aa nejlepší

varhany nananýchsoustavco

uejdůkladnějiav cenáchtéorších; —oprav
varhan prove
podmínek, šech “všech soustav pro
harmonia kostely, čkolya
salony v nejlepšímprovedení spě
letou zárukon a za ceny mírné.

takepraváamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě,

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

ezaA orajtcé

PVPP 0PP 0
W“ Pozor:"i

Všechny ctěné pp. consamenty a odběratele
pravéhovinnéhoovoc.octa Podat že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky
weliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jeko „Vinacet“ atd, na trh s velkými reklamami

uvedeny ad jsouzakázány, jelikož fáraví lidskémujako škodliré uznány jsou.
—

Podnik na zužitkování ovoce

v Hradci Králové

|

|
|

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,

ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druby likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupuji se dle dohodnutí."5MBiBio*6odd
Ignáce Neškudla Syn

(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticich)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstva
Bvůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
všech kostelních paramentů.

RiCeníky, vzorky i roucha botová na ukázku
: se na požádání franko zašlou.
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Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mirné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

= OCenníkyna požádání franko. “ji



Dá bytek.
Výrobky dokonalé.

| Pohovky. Celé garnitury. Pérovky.

Úplné výbavy nověstám.
Ceny mrné.

Opony (draperie). Žiněnky.|Záclony.

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

dení a levných cenách se zárukou

JAN KALIS
hodinář a zlatník v Rychnově n. K.

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

ROLSC AO

Ispahan

dříve J. Jeřábek
v Hradci Králové, velká podsíň.
Jediný křesťanský modní závod

v damských látkách.
Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky

hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemské.

Pozoruhodná no
vinka pro pány na
obleky moderního

„vzoru a barev.
Metr zl. 4-—.

Na úplný oblek 3 m.
Vzorek této Játky jakož

i bobatý výběr moderníchdruhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd
nutí franko zašlou.
První Český zaella

telský závod
Ed. Doskočila

Hedvábné a vlněnépokrývky. Šátky na hlavui převěsné.
gap>Úplnégarnitary."i

Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863.
Samety. Sa Pevnéceny. M* Plyše.

Pravé
Pravé

pražské vzory nejnovějších
dámských forem.
hauácké papuče s kotvou,
nejlepší to jakost.

Pravě
3 dětské čapky látkové a

Fravé plyšové.
ruské galoše chová pro

Pravé podzima zimuvnejhoj
nějším výběru nu skladě

Jos, Dvořáček,
kloboučník v Hradci Král.

na podslni proti soše Panny Marie.
Staré dámské formy se vkusně

=, rychleopravojí.jj

Š0000000000000G

Pravé

:

DOOOOOCODO002©O3:
Mřesíní listy

(ex offo) 40 kusů za 680haléřů nabizí

Biskupská knihtiskárna,

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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 hromadnére objednání větší výhody.

Té na splátky bez zvýšení cen|

u
Pan Josef Krejčík,

umělecký závod sochařský a řezbářskýv Praze.
Písárna a dílny: Bubna 612.VI[. Sklad: Vel. Karlova ul.

č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

. Vyrovnávám tímto Vašnostin účet ze dae 17. pro
Bince 1900 a vzdávám Vašnostem díky za řádné dodání
vkusných a solidních jeslí pro náš chrám Páně.

s všech nýtovaných soačástí stavebních.
mříží

vlastní výrobk:

robní se zárukou.
V úctě veškeré

Josef |
Štěpán,

závod

| pozlacovačský —

v Pardubicích |
— opravuje —

jakož 6 nově stars

oltáře, kazatelny,
všeho drubu sochy
a veškeré do obora

| toho spadající práce
| v nejmodernějším

provedení a v cenách
velmi levných.

výplní do dveří a t. d. I Narštvenky

: abízí
Adolí Vachek, n" 4

starebnía uměleckézámečnletvív HradciKrál., Biskupsk
Dloubá ul. č. 108, naproti cejchovnímu úřadu.

knihtiskárna.

8 úctou veškerou :
Ferdinand Jehlička,

23. prosince 1901. kaplan u Přibyslavi
Český

křesťanský zasilatolský závod
—— firmy

DADALÁA AMLÁUTÁ
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučuje veliký výběr

| černých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo,

———Vesměs české výrobky. ———

Klatovské prádlo,
Výhodné platební podmínky

: ČXOOOOOOOCXOOOOCOCXX

AL AUTO LÁDŮ,

tovární sklad a půjčovna

nalézá se nyní

na Eliščině nábřeží č, 278

proti labskému mostu.
bez zvýšení cen.

Vzorky na požádání zdarma a franco,

—————
Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník. přisežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Erálové

(av, Janské náměstí č. 77.)

doporvčuje etžr.ému obece:.tvu hojně zůsobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
řeských granátových šperků. stříbrné stolní ná
činí z rového a čínského :tříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkoré zlaté a atříbrné hodinky první

> jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drobů se zárakou !—3 roků za ceny levnější

než všude jin le.

| Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají A levně zhotovují, též
veškeré správky hodinek se vyřizají.
NB“Vše za levné ceny. "fi

Staré skvosty s0 kupuji a vyměňují.



Ďeská největší rakousko-uherská továrna na

harmonia americké a evropské soustavy
RUDOLF PAJKR © SPOL.

v Hradci Králové.

bav | Filiální sklady: Budapest: VIII. József kórát 15; v Brně, Nová ulice č. 8; ve WfdmiIX. Harmoniegasse 8.E U "gR> Hlustrovanéoenníkyfrankoa zdarma.“ij
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i |Pen |KE
alnský Lie

KOL-D06 BP
lom j katolický a zasllatelský závod £

Josef Poláček A spol

4] továrna na sukna Y Humpolci
i doporučuje veliký výběr černých a
Jj modních látek pro P. T. veledůst. [
j duchovenstvo. :
j Ko přání poskytují ce výhody platební.

Vzorky na požádánízdarmaa franco. E

Josef Neškudla,
c. a kr. dv. v dodavatelvJablonnémmadOrlč.d.86

doporněnje P. T. veledůst. duchovenstvaovůj všudež osvědčený a mnoha doporn
čeními nejčastěji vyznamenaný

©. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramontů,
praporů a kovového náčiní. — Iilastr.

letošní sklizně.

kg. asi 16 kořenů K 6 —
„o“ , „ 520
» » 25 n n 450
» 2 30 » , +—

i
ý
X

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—

é

ý

5
5
5
5

OataTA ttAtaZaZaZaZaZateZolaZalelel.

1eleleTeTeToTeTeTeTeTeTeTeTee!jejej1 kg. Majoranky . .K2—
AEEEERERERRERREREF EPRFREREFERERÉKÉ| | | cennfky,vzorya předmětyk výběrana

zasílá požádánífranko se. zasílají.v = v

Josef Mikulecký,x Na Číšnictví A lé
©vývozmal.křenuv KutnéHoře. přijme se chlapec do učení.

KESDXREPIGOIX|CODGEOIXEGIX| p“ Kdoptánívhotelu„Merkar“. ROK O

Vackova plzeňská velkorestaurace Dostaveníčkopražskéi venkovskéspolečnosti
> Pivo z měšťanského pivovaru v Flzni, o přímood čepu.“i

d) Slavnostní, svatební a příležitostné hostiny upravuje a obstarávák největší spokojenosti, ve kteréžtopříčině těší se hojnému, lichotivému
uznání P. T pp. hostí z Iraby i z kraje.

v Praze, Ferdinandova třida.

1 kg. Hincian . . .K 120
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Pozvání k upisování akcii
akciové společnosti

WS- (DEB W, -04
první česká továrna na nábojnice a zápalky.

Výroba nábojnic (patron) a zápalek (kapalí) patří, jsk z bilancí podobných továren patrno, mezi nejvýhodnější podniky.
Dosud žádnéhočeskéhozávodu takovéhonení. Vzhledemk tomuusneslse podepsanývýborzaložitiakciovouapolečnost,

která by českou továrnu na nábojnice a zápalky zřídila.

o

|o
o Veškeré přípravné práce k zařízení závodu jsou hotovy. : o

V závodu sůčastnění jsou zkušení odborníci, kteří odbor. svými znalostmi ve prospěch společnosti apolupůsobiti přislíbili.
Zařizovací a provozovací akciový kapitál skládá se ze 750 akcií po 400 K, čili z 300.000 K.

o o

-|
Upisování děje se za následujících podmínek:
Na každou upsanou akcii složí upisovatel při úpisu . . - « - « 0 10%

nominální její hodnoty.
Do 14 dnů po vyrozumění zmocněncem výboru o dojití koncessé < -< © + © © + ++ +++ + ++ 40%
Doměsícepodalšímvyzvánízmocněncemvýboru,zbytek. < < < + ©- ©-+ +-+- 2... 50
Akcií možno upsati počet libovolný; poněvadž však podnik hned ve svých počátcích došel takové přízně, že značná

část akciového kapitálu soukromě již jest upsána, vyhražuje si výbor přidělení akcií jednotlivým pp. upisovatelům.
Aby podnik širšímu obecenstva se stal přístapným a provozovací kapitál na shora uvedený obnos byl rozšířeu, zvome

o k opisování akcií.Subskripce končí dnem 20. listopadu t. r.
Upisování akcií přijímají:1.v Praze: Pražská úvěrní banky;

2.JUDr.E).IKriitzner v Praze, EHybernská ul, 1010-II.;
3.v EXradoiEKrálové: Záložní úvěrní ústav;
4.v Kolíně: Filiálka F*ražské úvěrní banky;
Ď.v Písku: Spořitelna král. města Písku.

V PRAZE, dne 2. listopdau 1901.

Vladimír Cafonrek, městskýradní a mlynářv Píska, Josef Černý, lesmistr král. města Beroune, Emil Eggerth,
MN velkoobchodníkae zbraněmivPisa, Jan Kodl, městský radní a civilní inženýr v Písku, JUDr. Edvard Kriitzner,

advokát v Praze, Pb. Dr. Vilém Karz, professor, říšský a zemský poslanec v Praze, eněk Langhans, nájemce velko
statku v Sovinkách,Karel Lukáš, starosta krá:. města Písku, Rudolf Mačat, inženýr na Zirhově, Otto Boesler,
soukromník v Praze, JUDr. Bedřich koíže Schwarzenberg, okresní starosta, říšský poslaneca velkostatkář na Orlíku

JUDr. Antonín Štěpán, advokát a náměstek okresního starosty v Pisku. .DOG2 O.a
Najiral Politická družstvo uskava v Hradei Králová. — Vydavatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hradoi Král,

>



Příloha
Beseda.

Materiál „kamene úrazu“
IV, Črta s domu „satracovaných“ Abbé Hr.

Nemít otce, nemít máti,
ženě, dítkám a Bobem dáti,
od všech srdce odtrhnout,
které není ocelové.
Vědyť i vězňu přijdou dnové,
de si musí vzpomenout.

Tato sloha písně, kterou zpíval kdysi
jeden uáš chovanec, tane mi vždy na mysli,

dyž otevrou se těžké železné dvéře a jimi
vkročí přírůstek — všeobecně zvaný Cuvax.
Zda-li pak i ty budeš vzpomínat? Zda-li pak
to tvé srdce není ocelové? A cuvax, není-li
repetent, rozhlíží se plaše ústavním dvorem,
bystrým zrakem měří vysoké zdě — a nejistě
očekává všechna nařízení, jimiž jest ma 8e
říditi. Navětíví lázně, a řádně očištěn předve
den jest v ústavním obleku do kanceláře, kde
obdrží ještě podrobně všechny instrukce kdo
mácímu řádu směřující. Pak nastává jeho při
jetí od soudruhů — spolutrpitelů. Často jsem
zaslechl při takovémto přijímání nového člena:
„vítám tě, — co dělá rozhledna ?“, anebo „co
dělá lípková akademie ?“ Pátráním a vyzví
dáním dospěl jsem konečně k tomu výsledku,
že to byli „dobří známí“ — asice že Be viděli
— v prvém případu — v Pankrácké trestnici,
která polohou jako „rozhledna“ vévodí, —
anebo že „nábodou“ se sešli v Kartouzích,
k nimž lipové stromořadí vede, a odtud ten
názov „lípková akademie“.

Jací jsou to lidé? Jaké jejich názory?
Jaké jednání? Čili jedním slovem jaký je to
materiál, kterým jest zásobována donucovací
pracovoa, v terminologii těch nešťastníků
„kamenem úrazu“ zvaná? Nejvhodnější odpo
vědí, bez dlouhého filosofického uvažování,
jsou různé posudky, někdy i vtipně stylisované
od domovských obecních úřadů, — které
jednotlivce nejen doprovázejí v tato mafsta,ale
někdy i výtečně kvalifikují. Z ohromného
maoožství podobných posndků uvádím aspoň
některé:

O jednom mladém chovanci, který svým
vzezřením dělal „dosti dobrý dojem“ a zdál
se býti jinak slašným, zněl následující posudek:
Co 86 mravů dotýče, není zde vše podrobně
známo. .Ale jasné svědectví o špatných mra
vech podává 36 trestních činů, mezi nimiž
jmenovaný pro stlačení policajta 10 měsíčním
vězením byl obdarován. Na takového mladíka
jest to slušná porce. — Jiný obecní úřad byv
dožádán o vysvědčení mravů našeho
příslušníka, zkrátka odvětil: Poněvadž N. N.
ve zdejší obci jako hlavní tulák, poběhlík a
zloděj dostatečně jest znám, nemůže jemu
s politováním dole podepsaný žádné vysvědčení
mravů vystaviti. — Charakteristická diagnosa
našeho materiálu podána byla následujícím
posudkem: Kde se N. N. nalézá, těžko asi
říci, po případě napsati. Nejspíše však bude
se nalózati v N. v trestnici, jelikož odtamtud
silná poptávka naň přišla. Jinak jest život
jeho dosti spastlý, an dle výpovědi znalců
tři dny v týdnu pijea zabálí, dva dny pracuje,
u ostatní prospí.

Málo poobvalný list doprovázel zase ji
ného: Jmenovaný jako učeň dosti mravně pů
sobil a po svém vyučení v Širém světě se
pozdržoval. Proti jeho mravnému chování
z těch dob nenalózá se žádné příčiny ve zdejší
obecní knihovně, Avšak později chytil 8e
špatných lidí a knih ještě horších. Přivykl
zahálce a hlavně krádeži. V poslední době
navštěvuje nejvíce kostelní poutě a veřejné
jarmarky a při té příležitosti vezme vše, co
se vzít dá. Proto tedy plným právem zaslu
huje pracovnu a hlavně hůl!

O jiném chovanci pochvalný úsudek jest
dán, pokud byl školákem, učněm,dělníkem, —
až když se oženil,teprve spustnal: Nato vstoupil
do stavu manželského. Žena přinesla věnem ně
kolik zlatých. Myslil ei — lehce nabyl, takto
všecko v kořalce propil. Potom od ženy odešel
a od té doby světem se toulá, obci výloby
činí a vede život člověka spustlého a 8uro
vého. Polepší-li se? to jest otázka nevysvětli
telná, neboť jest pro všecko špatné na světě
více nakloněn, nežli pro dobré. —

Tyto a podobné posudky, třebas byly
někdy až Zertovného tona, zasluhují úvahy a
povšimnutí. Oproti těm jest dosti posudků
vážných, celý život do detailů kritisajících,
Jichž doslov bývá výronem bolu a touhy po
nápravě. Tak jedno podobné „posouzení živo
ta“ líčí, jakého původu jest dotyčník a kde
hledati příčinu jeho záhuby. Otec byl obča.
nem a majetníkem domu. Matka z lepší ro
diny, dcera stavitele. Syd, pečlivě vychován,
stal se obchodníkem. Krásně zařízený obchod

obdržel věnem. Po krátké dobé byl však nucen
obchod prodati a přijal místo komptoiristy
v jednom velkém závodě hlavního města. Byl
zvyklý jak on, tak i rodina lepšímu životu,
kterému neodpovídaly jeho příjmy. Dopustil
se podvodu a krádeže. Po dvou letech —

opětně pro ten samý delikt uvězněn. Na tozanechal manželku i syna ve veliké bídě a od
té doby toulá se světem a svoji minulost za
víjí alkoholem. — Tento posudek akončen
slovy: „Démon Alkohol“! —

Obzvláště pak jeden posudek německý
zaslohuje zmínky; neboť o něm lze říci, že
jest psán pérem znalce povah lidských a zá
roveň může býti základem vážného románu.
Velice podrobně, více jak na půldruhém,
archu líčen jest život —nešťastníka, jehož
cilem dům zatracovaných Aspoů krátký obsah
uvádím: Otec byl mistrem v tkalcovně a
dobře se mu vedlo. To bylo snad příčinou, že
oddal se pití a nedbal ani prosby ženy, ani
pláče dětí, syna a dvou dcerušek. Nespořáda
nost pak, jaké si navykl, byla příčinou, že
byl zbaven svého místa. Stal se břemenem
ženě i rodině, kterou vyssával, a od níž žádal
peněz na alkohol. Konečně dodán do pra
covny. | Této okolnosti použila matka, a
odstěhovala be s rodinou do jiného místa,
by po návratu manžela nebyla více týrána.

Syn stal se pilným dělníkem ajtrpce zkouše
né matce pomáhal živiti rodinu, o kterou otec 80
byl nestaral, Zalím byl propuštěn otec z pra
covny, a v podnapilém stavu našel konečně
svoji rodinu Jiné žádosti neměl, než peněz
— pa lehké živobytí. Manželka líčila bídu dětí
i celé rodiny, ale marně. — I vrhl se jednou
otec jako dravé zvíře na ženu a rdousil ji.
V tom přišel syn z práce — a v horlivé snaze
poctivého života, podporujícího rodinu otcem
zanedbanou a opuštěnou, — udeřil otce holí
do hlavy, A následek? Pro těžké ublížení na
těle — odsouzen na 2 roky do žaláře. Nepří
četné jednání otcovo bylo zkázou synovou.
Přišel z trestnice. To uebyl již ten hodný
Josef, to nebyl pracovitý dělník, podporující
matka — ale byl to lenoch, jemuž zahálka
byla beslem a sklenka pálenky vůní růže,
omamující a zaplašující starost o živobytí.
Byl odveden, a buď Bohu chvála, vrátil se
z vojny jako řádný a přičinlivý muž. Lidé
o něm říkali, že jest k nepoznání. V sousedství
žila hodná dívka, sirotek, majitelka chalupy
a zahrádky. Ta stala se jeho manželkou, a po
nedlouhé době matkou dcerušky. Byli blaženi
a šťastni. Než bobužel štěstí jejich netrvalo
dlouho. Demon alkohol se ozýval poznenáhlu,
až konečně zvítězil. ©Prchlo blaho a Štěstí.
Sklenka pálenky to vše zuičila a přivedla
syna na cesty otcovy. Surový hlas, nevlídné
a nelaskavé slovo ozývalo se z příbytku lidí,
dříve tak šťastných. Násilí, hněv ano i rány
bylo snášeti ženě trpělivé, když nechtěla mo
zolem nastřádaný peníz obětovati na oltář
alkoholu pro svého manžela. — Toťposudekži
vota, který ukončen slovy významnými, nad ni
miž jistě i Lombroso by se pozastavil : „a kdyby
se byl místo toho děvčete narodil v této
drahé rodině syn, mohlo by se ono divadlo,
které se odehrávalo v rodině otce, odehrávati
v rodině syna. — Koho by nezajímal tento
divný „osud“ — člověka? Všímal jsem si
tohoto ubožáka více než ostatních. Jako každý
nlkoholík byl měkký, oitlivý. Ale zhouba alko
holu zanechala na něm příšerné stopy. Ozvala
se tuberkulosa. Chřadl — až dokonal běh ži
vota v pracovně.ABO

Zprávy hospodářské.

Jak poznáváme dobrou dojnici *
(Dle Českosloranského hospodáře.)

Každý hospodář ví, že dobrá dojnice bývá
zdrojem značných příjmů a proto jest také na
něm, aby dobytek jen tohoto druhu do stáje
sobě zaváděl, k čemuž je zapotřebí, aby hospo
dář dobrou dojnici poznal. K tomuto účelu
slouží nám jisté zevnější vlastnosti, dle nichž
dá se 8 jakousi pravděpodobností na dojnost
krávy souditi.

Každá dobrá dojnice mívá velké, do předa
i do zadu se rozprostírající vemeno, které
jemnou, jemně ochloupkovatělou koží potaženo
bývá. Kůže ta bývá uúčkdy tak jemná, že
možno promodrávající podkožní žíly spatřiti.
Silně chlupaté vemono nebývá tedy dobrou
známkou dojnosti. Vemeno dobré dojnice bývá
dále po vydojení eplasklé, pročež vemeno i po
vydojení plné jest rovněž špatnou známkou
dojnosti. Straky jsou obyčejně velké, dlouhé a

dosti širokými otvory opatřené. Nadpočetné

struky ukazují na dobrou dojnost.Další vlastnosti dobré dojnice json sílně
vystupující, tlaku vzdorující, mnohonásobně se
vinoncí mléčné žíly a hlubokými „mléčnými
jamkami“; tyto nalézají se tam, kde mléčné
žíly, odvádějící krev z vemene a jdoucí
obou stranách břicha, náhle do vnitř těla se
obracejí a s povrchu se ztrácejí.

Za dobrou známka dojnosti považuje se
dále mléčné zrcadlo, které nalézá se v zadu
od vemene vzhůru, Rozsah mléčného zrcadla

oznáme dle světlejší jeho barvy nebo dle proti
ehlé srsti, na niž přijdeme, jedeme-li prstem

po srsti od předn do zadu. Čím větší mléčné
zrcadlo, tím lépe kráva dojí. Podoba mléč
ného zrcadla jest vedlejší.

Dobrá dojnice mívá dále: tenkou, jadr
nou, snadno pošinutelnou kůži, jemnou, hladkou,
lesklou arsť, spíše jemaou nežli hrubou po
stavu, lehkou hlavu 8 mírným pohledem a
jemnými, lesklými roby, útlý krk s malým
lalokem, táhlý trup, Široká prsa, žebra dálo
od sebe, takže mezi oběma posledními bývá
prostor tří prstů nebo 45—5 cm, hluboké
břicho, široký kříž, tenký a jemný ohon, ši
roký zadek. Opačné vlastnosti, jako na př.
býčí vzhled, přílišná tučnost, po vydojení
plné vemeno („masité vemeno“) mlaví pro
malou dojnost.

Podotýkáme, že při prohlížení dojnice
třeba tuto uvedené vlastnosti na pamětimíti
a nestačí tedy jen k některé z nich přihlížeti.

Kdy je nejlépe stromay a křovimy
prořezávati © Ovocnéstromy nemajíse pro
řezávati a Čistiti až z jara, když už v nich
proudí míza, neboť tehdy činíme jim zbytečné
a otevřené rány, po nichž často chřadnou.

Kdo neprořezává na podn, má to učinitiaspoň časně z jara, dokud míza ještě není
hojná.

Krmnou řepu požírá dobytek s chutí
mnohem větší a zažitkuje tuto také lépe, po
dává-li se mu nastrouhaná. Krouhačka řepná
neměla by proto echázeti v žádném hospo
dářství. Kdo nemůže, nebo nechce obětovati
větší obnos na krouhačka strojní, tomu vyhoví
úploě silná krouhačka ruční z ocelového
plechu, strouhající na obou stranách, již za
vedlo „Družstvo Hospodář“ v Hustopečích u
Hranic. Žádejte cenník! —PŘ

Literatura.
Rádce duchovní. Časopis kněžstva českoslov.

Rediguje Dr. Jos. Burián. Ročník VIIL, seš. 11. Roč.
předplatné 4 zl. Nákladem V. Kotrby v Praze.

Rajská zahrádka. Časopis pro mládež. Red.
V. Špaček. Roč. XI., čís. 2., předplatné roční 80 kr.
Nákladem V. Kotrby v Praze.

Náš Domov, oblíbený čtrnáctidenník, ročník L.,
seš. 19. a 20, Celoroční předplatné 4 K 50 b zasílá
se na adressu: „Náš Domov“ v Olomouci, Landonora
ulice, č. 13.

Nákl. Hejdy a Tačka v Praze II.: © podivínech
a lídech nápadných od Dr. A. Heverocha. Bibliotéky
lékařských spisů populárních sv. VII. Cena 1 K80 h.
JUDr. Fr. Joklík: Katechismus rakouského práva
obchodního a směnečného svaz. 4. Cena 2 K 20 hb.
Kniba tato je tím cennější, že vedle výkladu theor. a
praktické applikace na obchodní poměry hemží se
v ní neocenitelnými radami a pokyny.V. Flajšhane:
Slovník český. Rakověťčeského pravopisa, mluv
nice a frageologie. Illustrovaných katechismů naučných
svaz. III. Cena 3 K. Neocenitelná příračka pro kaž
dého, kdo ocítá se časem v pravopisných neb mluv
nických pochybách.

Válka prusko-rakouské r. 1866. Dlespoleh
livých pramenů a soukromých studií na bojištích
českých líčí E. Chaura. Cena1 K. Nakladatel A. Píša,
knibkopec v Brně.

Z nakladateletví Českó grafické společ. „Unie“
v Praze: Sofie Pudlipské Lidské včely, román. Sešit
8. za 30b. Spisů Jalia Zoyera Ond rnyšaY,
román. Sešit 1. a 2. po 40 h.

Praha ve své slávě I utrpení od J. Dolen
skóhbo.Náklad. B. Kočího v Praze, Sešit 1, za 60 h.
Celé dílo vyjde ve 20 sešitech a bude zajímati nejen
mládož, ale i dospělé,

Z nakladatelství J. Otty v Praze: Ottova laciná
knihovna národ.: Nová země od Iv. Varova. Se. 40.
a 41. po 20h. Serie XXIV. Vychází týdně. Kefir.
Mléčné víno kavkazských hor. Podává MUDr.V. Mrá
zek. Lidových rozprav lékařských roč. II., č, 10. za 60 h.

Lidová učebnice ruského jazyka podle met
hody nejlepších vět. Napsal Fr. Vymazal. Cena 1.80
K. Nakladatel J. Kotík, Praha-Smíchov.

Řina, román R. J. Kronbanera,bohatě illastro
vaný, nákladem Hejdy a Tučka v Praze. Sošit 1. se
40 h. Celý román vyjde v 18 seš.

Čítárna českého lidu. Prokopa Chocholouška
historické romány a povídky. I. Spísy humoristické
II. Drobné články. Sešit 85., 86., 87. a 88. po 30 h.
Nakladatelé Bursík a Kohout v Praze.



Přítele Domoviny roč. XVIII., sr. 1. Na náv
Stěvě u Turků. Hamoristický popis cesty. Napsal N.
A. Lejkin, přeložil A. Straka. Vydav.Přítele Domo
viny v Praze, Jungmanova tř. Roční předpl. na 13
ov. 160 sl.

Nad propastí od B. Brodskébo. Saš. 7. a 8. po
80 b. Nákladem Em. Šolce v Telči.

Život starého kantora J. Ev. Kosiny, sešit

poslední. Cena celého díla, svaz. L- 670 K.áklad. knihkupectví R. Prombergra v Olomoaci.
Z nakladatelství Cyrillo Method. knihbtiskárny

V. Kotrby v Praze: Ildová knihovna. Dílo IL.,soš.
4. Inkvieice ve světle pravdy. Napsal V. Oliva. Cena
32 h. Katolická filosofle dějin. Napsal L. Leroy,
přel. V. Kameš. Vedělavací knihovny kat. sy.XXŮ

Dějiny literatury anglické. Napsal H. Taine,
felošil prof,O. Sýkora. Díl L. Kritické kuihovny sv.
VIII. Vyd.Jos. Pelcl v Praze.

(Zasláno.)

Katol. spolkům diecóse královéhradecké
edělojeme, že siskali jsme 20"/, slevy na vý
tečně poučné knize V. Marzy „Rakouská na
uka občanská“ kterou všem spolkům vřele

odporučojeme rostadovati a jí obohatiti své
kuihovny. Zasýláme ji na požádání i jednot
livcům (nutno však přiložiti 10 hb známku)
za 2 K vázunon. Zakoupili jsme větší počet
exemplářů a domníváme se že nebude spolku,
jenž bysi jí neobjednal. Objednávky čiňte na
vlp. Frant. Jakla, kaplana v HradciKrál.
Ústřední jednota diecósní.

(Zasláno.)

Bratří Rleder v Krňoně a „pryč od Říma“

V poslední době ozvaly ae proti naší firmě ne
spravedlivé a neoprávněné útoky, vinící naši firmu
ne protikatolickém účastenství,

Vzhledem k tomu dovolujeme si edělili s ve
řejností vysvědčení dp. děkana v Krňově, který více
neš dvacet let v Krňově působí a který tadíč jest
nejkompetentnější osobou srědechví naší firmě vydati.
Dopistento jit:

Blahorodým pánům P. T. bratřím Riegrům,

mojitelům dvorní továrny na varhanyvKrňové.

Vahledem ku článku „Orgel-Rieger und los
ron Bom“, který v č. 38. dne 20. září 1901

přinesl „Můhr. Volkebote“ a který jak časttek
i nejlepší pověst firmy bratří Riegrů těžce po
škoditi jakož i nemalou škodu jmenované firmě
spůsobiti může, pokládám te za o rávněna ve
jménu pravdy a práva nejen své nejh ubší polito
vání nad učiněnou urážkou vysloviti, nýbrž také
otevřeně problásiti, že páni bratří Riegrové na
hnatí „pryčod Říma“ čádného podílu nemají s

do zvláště p. Otto Rieger jako starosta měste
Krhova de všemožně snažil odvrátiti protest proti
olomouckému sjezdu katolickému.

Obvinění v jmenovaném článka jsou docels
nesprávná a falešná a zdají se býti plodem
dávno chované pomsty a závisti.

Přál bych si zo srdce, aby tento neoprávněný
útok nejen ctěné firmě žádné škody nezpůsobil,
nýbrě jen ns její prospěch byl.

Farní úřad v Krňově dne 38. září 1901.

Farní t. J. Bittner,
peče děkan a farář.

Nechceme vice veřejně tímto prohlásiti, že
veškery články, poslední doboa proti nám uveřejněné,
které úplně jsou smyšleny, toliko z úmyslů konku
renční intriky se rodí, než přece tvrdíme, že veliké
výsledky ve příčině atevby varhan, kterých ae naše
firma dodělala, jakož i ta okolnost, še konkurenční
firma za tak levné ceny jako naše pracovati nemůže,
byla příčinou toho, še tu sáhnuto bylo kprostředkům,
které každý poctivý člověk co nejostřeji odsouditi musí.

Odrolávajíce ae na vysvětlení našeho vldp. dě
kana, kojíme se nadějí, če veledůstojné duchovenstvo
vzhledem k tomuto našema prohlášení slomyslným
pomlovám ne naši firmu vrženým žádné víry nedá a
uám sroji přízeň vráonou i na dále zachová.

V Krňově, v měsíci říjnu 1901.

Bratří Riegrov
e. k. dvorníbovárníciP than.

Majitelé:

Otto Rieger, Gustav Rieger,
rytíř řádu Božího hrobu a © rytíř řádu Božího hrobu.

rytit řádu Fr. Josefa.

Josef Krejčík v Praze,
umělecký závod sochařský a řezbářský.

Pisárna a dílny na Letné č. 619.-VII. Sklad: Velká
Karlova ul. č, 30. Budova sv. Václavské záložny.

Odporačaje uctivě své chvalně známé+

Sochy, oltáře, kříšové cesty, jesle, Boží hroby, bříše,
y, spovědníce, křísšelny, konsoly, svícny,

lustry, pultiky atd. dle slohu kostelů. Renovace
starých oltářů a kostelních sařísení.

Původní nákresy, cenníky a rozpočty bezplatně a franko.

Nutná cesta za příčinou shlédnutí a vymě
ření místa v kostolovykonáse bezplatně. m

Bošena Turková, ředitelka. Václav Kabeláč, předsedakuratoria.

3 domy v Chocni,
která slyne půvabným okolím (velká stanice rak.
uh. stát. dr.), výboduéma prodej s sice čís. 275,
276 a 279. Prvnější dva nalózají se na náměstí,
v přízemku a 3 krámy. Dům třetí je v bezpro
střední blízkosti, hodící se více za stavební místo.
Všechny domy jsou obydlené atálými nájemníky a
nesou alušný výnos. Nabídky přijímá

Ed. Doskočil v Chocni.
“

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabízí

BTABŮŠKÉ JIKOUÝ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

h; > ve skladě

Též správky, zvláště houslí přijímá

Každé

matce



Předplatné ma čtvrt roku 2 k go k
Číslo 46. | » na půlroku $ 4 —ho

Puntíky,
Bylo to roku 1858 asi v lednu, jednou

v pátek odpoledne. Byl jsem toho času přes
jedenácte let stár a studoval jsem „druhou la
tinskon“. Měli jsme právě z té latiny „kom
posici“ (školní práci, překlad z oěmčiny do
latiny). Veliký strach z ní naplňoval srdce
mnobých mých spolužáků. Pan professor, který
nás též němčině učil, předpověděl, že až bude

- diktovati (do p'ra napovídati) to německé, co
budeme muset do latiny přeložiti, nebude nám
více povídati, kde máme dělat puntíky, čárky
mezi větami atd.; tolik že už máme z mluv
nice aěmecké vědět.Jediný, kdo neztrácelmysli,
byl jsem já; ano těšil jsem i ostatní slovy:
„Hoši, nebojte se, já už vám vždycky povím,
kdy bude puntík“, čili jak pan professor po
německu říkával — „šlůspunkt,“ a když brzo
zase po krátké větě následoval — šlúspunkt
widr (závěrečný puntik zase). Nedůvěřovali
mi, ale přesvědčili se. Pan profeasor si totiž,
kdykoliv byl šlůspunkt, šňupl. A tak, jakmile
si Šňupl, šeptám já — „člůspuokt“. Hoši se
pousmáli — a udělali si puntík. Na to zase
Šňapec a já zase — „šlúspunkt“. Smích byl
značnější a pan professor se již tázal: nUv 86
to tam děje?“ Ono, že jako nic. Na to však
velice brzo následoval šňupeček a já nešťastník
dím — „šláspunkt wídr.“ Smích byl větší.
Pan professor uhodil na jednoho, ku kterému
jsme již tenkráte jako děti k otci zvláštní
úctu měli a který jak patrno i u pana profes
sora veliké vážnosti požíval; a ten že tedy
musí povědět, co 86 tam děje. Neprozradil sice
nic o tom šlůspunktu ani o tom Šňupci, ale
přece jen vyšlo na jevo, že já tam povídám
„něco k smíchu“. A za to následovalo něco
k pláči. Já za svou lásku k bližnímu musel
jsem z trestu komposici dělat u stolečku
vedle kathedry. —. Nebude mi to snad nikdo
za zlé míti, že tohle vypravoji. Vždyť i svatý
Augustin vypravuje v knize svých vyznání, že
jako stndent ještě s jedním oklátil lakormérou
otcovu sousedu — hrušku. — A nic mu toto
přiznání nevadí. Je po celém světě ctěn jako
velký učenec a svatý biskup katolický.

Ale že já tohle o tom puntíku právě
dnes vypravuji, toho jest příčinou c. k. místo
držitelství království Českého. Ono totiž
v tyto dny zapovědělo spolek k vystavění ka
tolického kostela pro Čechy v Trutnově, že
v žádosti byly kdesi na místo slov nebo číslic
+: +- Půntíčky. Tak vysvětluje c. k. hejtmanství trutnovské.

Ó, přenešťastné pontiky! Tak zalkaljsem
v hloubce duše své.1 Jak k smíchu a k pláči
byly jste tenkráte při té komposici! Kdo by
si byl pomyslil, že po 43 letech badete opět
k smíchu a k pláči, až se bude jednat o to,
aby si Čechové ve své vlasti mobli svým ja
zykem na počest Boší zazpívati a ve své řeči
učení Kristovo slýchati, by ze všech, jako již
z mnohých, nestali se — beznáboženští socia
listé. Při známé nestrannosti vlády Kórbrovy,
místodržitelství království Českého a c. k.
okresních hejtmanů v poněmčenémúzemí jsem
jist, že prušáčtí pastoři a vlastizrádní Němci,
když své luteránsko novopohanské kostely
staví, všech zapovězených Pontíků se varují.
o „ Opravdu neblahé pantiky! Vy jste i
jinak mnoho nesnází ve vlasti naší způsobily.
Dlouho totiž Čechové nevěděli, jak to latinské
slovo „punktom“ přeložiti mají. V jedné staré
bibli jsem četl, že Punktom přeloženo jest
slovem — „kytláb“. V jiné pak „v starém
městě pražském vytištěné“ a to „Leta Panie
Tisycyho Pietisteho XXXVII* čtu „puňktík“, a
tak to má i bible maličká, již Angličané
zadarmv aneb lacino Čechům nynějším dávají,
roku 1893 tištěná. V katolické bibli, svato
janským dědictvím vydané, už toho „uňk“
neshledávám, nýbrž jen, jak lid mluvíval,
slovo „pnntík“ tam vidím. S biblí a církví
nesouhlasí však páni professoři. Hleděli to
slůvko nějak přečeštiti, a nejvíce se nyní
užívá slova „tečka“. Ale když se v šedesátých

V Hradci Králové, dne 15. listopadu 1901.

letech gymoasia v česká měnila, říkalo se
„bod.“ A to bylo dobře. Dnes to teprve po
znávám.

V době, ve které seprotestantsko -prušá
cké chrámy zrovna rojí, dostávají totiž nejlepší
občané rakouští body. Vzpomněl jsem si na
onoho pana professora, jenž říkával „šlůs
puukt“, a nemohu se ubrániti té myšlénce, že
by jistí. náramně rakouští páni nejraději o
všech Češích a katolících řekli „šlůspunkt“
— konec. Jen že by si Prušák velice spoko
jeně vzal šňupeček a následoval by „šlůšpunkt
widr“, to jest i za Rakouskem by se udělal
šláspunkt, a byla by konečně provedena poli
tika Bismarkova, která záležela v bodání do
srdce Rakouska. Ovšem, těm jistým pánům je
darmo mluvit. Povídejte jim, jako n. p. Kra
mář, že ty body do srdce Čechů a do kato
lické církve tím podporovánim toho „Los von
Rom“ jsou bodáním do Rakouska, mluvte sebe
dojemněji, že až k pláči jsou ty křivdy na
českém dobrém národě páchané, a že až
k pláči jest ta slepota, která dovoluje pa
storské prnšácké řádění v Rakousku, kdežlo
církvi katolické všelijak překáží, těm pánům
je to k smíchu. A tak i ty nejnovější paňktí
ky vlády Kórbrovy třebas vám desetkrát byly
k pláči, jsou jim k smíchu. A je vidět, že by
ti pánové, kdyby uměli česky, nijak se nespřá
telíli 6 náhledem professorů, kteří punktam
překládají slovem „tečka“. Pan Kůrber a jeho
mazlíci jsou rozhodnými přivrženci „bodů“.

Avšak, že slovo punktum lépe slovem
bod se překládá, ukaznje i jioý důvod. Když
totiž někdo něco nešlechetného anebo nemou
drého byl učinil, neříká se, že to je černá
tečka v jeho životě, nýbrž černý bod. Kdo
pak by n. p. řekl, že to pronásledování kato
lické církve a Čechů v Rakousku je černou
tečkou? Já aspoň ne. A kdyby někdo odpo
roval a tvrdil, že se to také ani černým bo
dem nesmí nazývati, ustoupil bych hned a
nabídl bych na místo tečky neb bodu slůvko
kaňka. A myslím, že bych u velice mnohých
lidí v Rakousku došel souhlasu. Rakousko
má opravdu na čistém druhdy listu svých
dějin ohromnou kaňku od té doby, co pro
následuje Čechy a církev, a kuňka ta je den
ode dne větší, proto že den ode dne roste
Špinění církve a nespravedlnost — často až i
nestydatá — proti Čechům. A na místo uby
šli komposici ke stolečku dělat velezrádci a
štváčští protestanté, strká vláda ku stolečku,
kterémuž se říkávalo Katzentischel, kam mu
selo dítě za trest jít obědvat — Čechy a ka
tolíky. Což divu, že čím dále tím více se
smějí nepřátelé Rakouska a dynastie, a že

pláčí Čechové a že i při patriotických — raouských — slavnostech bolestí se svírá srdce
katolíků.

Ale mluvívá se i o „světlých bodech“.
Katolíci v Rakousku a Čechové znají ke své
útěše mnoho světlých bodů. Jsou to ty zářící
puntíky tam na nebesích, ty „Boží bvězdičky“.
Ty nám jsou v našich bolech bezděčnými tě
Šitelkami. Jejich řád, kterým se pobybují, je
jich wnožství a velikost, když s tichou myslí
za jasné noci k nim se vzhůru pohledne,
mluví dojemně k srdci mému, že pravda jest,
co dí starý Bohem nadšený básník: „Nebesa
vypravují slávu Boží a dílo „rakou. jeho
zvěstuje „obloha.“ Ano ty zářící puntíky tam
na výsostech hlásají nám, že jest a žije nej
vyšší bytost, ten věčný, moudrý, všemohoucí
Bůh. A pohlédneme-li od těch hvězd do své
duše, tam je též jeden světlý bod naší přiro
zenosti. Jest to zákon Boží svědomím se je
vící a hlásající, že ten všemohoucí Bůh mi
luje dobro a nenávidí zlo. A proto přese

všecka bezpráví, jež se páchají na katolickémnáboženství a právech lida českého, nejsvětlej
čím bodem v těch zmatcích, do kterých nespra
vedlivé a zaslepené vladaření stát náš avedlo,
jeat víra nače, ať na chvíli jako moudrý vy
chovatel kárá a utrpením probouzí a otužuje
nás Bůh, že přece, jak lid náš věřící říká, ni
komun nic dlužen nezůstává, a že na zpupné,
zákony jeho pyšně a slepě pohrdající pány

dmserly se počítají levně.
Obnova vychásí v pátek v poledné. Ročnik VIL
a

také dojde. A v takových případech, kdy
spravedlnost Boží účtuje s mocnými tohoto
světa, kde puk zůstávají ti, kteří se dělali
hvězdami a slunci na tomto světě? ©Zhynou,
zhasnou; ale jako ty světlé body tam na vý
sostech zazáří opětně pravda a právo.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 13. listopada.

(Při přílebitosti rospuštění obecního zastupitelstva
města Karlána. — Z žroniky stram, jež mům ne
překášejí, ale ješ nás baví. — Slará nuše žádost

na známé adresy.

Z událostí, jež za posledních dnů v Praze
veřejností nejvíce zachvěly, jest nepopíratelně
rozpoštění obecního zastupitelstva pražského
předměstí města Karlína, kteréž místodržitel
ství k návrhu zeniského výboru předsevzalo.
Nejodpornějším zjevem při tom jest, že nyní
pražské noviny dle stran malichernými klepy
svalují příčiny toho na jednotlivé osoby,
k jejichž prý zakročení rozpuštění to stalo 8a
skutkem. Podle našeho náhledu jest roz
puštění to zcela přirozené a správné. A
proč? To bylo úředně zjištěno, že se na kar
línské radnici defraudovalo a že podle tobo
panovaly tam nepořádky, jež v žádném zájmu
občanstva nebyly. Proto jest rozpuštění zcela
na místě, A kdo se o ně postaral, ten si získal
o veřejnost vlastně platných zásluh. A jest-li
mu dnes jněkdo vyčítá „donnuciatnstvi“, přes
to může přejiti klidně k dennímu pořádku.

U nás dnes obyčejně při nějakém dare
báctví přistižení a za ruku chycení volají
hned o „denanciantství“. Avšak tímto slovem

plech zabráciti nedá. Jestli někdo důvodně
poukáže na nemravný život nebo zlodějství,
na nepořádek nebo daremaé jednání některé
veřejné osoby, ten nezasluhaje za tento svůj
veřejné © mravnosti u bezpečnosti majetka
užitečný čin žádné výtky. Prato u nás zahni
zděné a od všech lidí nečistých rakou horlivě
propagované krokodilí mlavení 0 denanciant
ství dnes vychází z mody, přestává již nahá
něti strachu a na místě jeho s pochvalou se
uznává možná odvaha, která důvodně všelijaké
neřesti neúprosně z našeho veřejného životu
vymrskává.

Ovšem že nejrozhodněji a naprosto od
suzojeme, aby snad jeden občas drahého špe
hoval; avšak kde se na skutečnou neplechu
kteréhokoliv druhu přijde, jen s ní hezky ven
4 S původcem její na světlo. To není žádné
denanciantství, když se předchází tomu, aby
lumpové a darebáci za počestné muženeplatili.
U nás rozšířené strachy před „obviněním“
z dennnciantství a následující jim shovívavost
8 rozmanitými, trestu a odsouzení hodnými
neřestmi v posledních dobách veřejný nák
život velice znečistila a zbabaila. Kdyby té
nemístné a hříšné shovívavosti nebylo, jak
by dnes český veřejný život jinak vyblížel|
Moudrému napověz! .

Rozpuštění obecního zastupitelstva kar
línského vítá se v Praze a ve předměstích od
všech mužů „čistých rukou“ s radostným
dostiučiněním. © Místodržitelství provedlo je
zajisté důvodně a ne pro nějaké malichernosti
a zajisté že spočívá v něm také vážné napo
menutí a výstražný příklad pro všechny čini
tele, kteří ve veřejných záležitostech nemají
svědomí 'A ještě méně ruce čistě. Při zprávě
o rozpuštění u úředním odůvodnění rozpuštění
toho ve mnohém pána silně hrklo. Proč, o
tom netřeba psáti,

Jest to sice velice smutné vysvědčení o
naší samosprávě, když se může řící, že státní
úřady musí nad její čistotou s metlou v ruce
baíti, že ji vlastně následkem její nečistoty
mají v rukou. Avšak když je to pravda, jenom



nechejme
světlo, ať jenom pod tihou její ti, kdo
pykají a jsou odstavení tam, kam patří.

V Praze a ve předměstích její ve příčině
této vysloveno velice mnoho řízných přání.
Jest zde slyšeti i od vlastenců a přátel samo
správy upřímných mínění, že by se českým
obcím mělo také vážně pokynouti, aby pod
zástěrou zvelebování neděluly dluhy, jež ani
vnukové nynějšího poxolení nezaplatí, ačza ně
buď nic se nevykoná, anebo něco obyčejně
špatně se provede. Kdyby pak 6e tohoto uži
tečného napomenatí dostalo i oynějšímu hos
podářetví na pražské radnici, nebylo by po
třeba viděti v tom žádný útisk. Někteří Ari
stidové jdou dokonce tak daleko, že touží,
aby vláda rozpustila nejenom zastupitelstva
-všech předměstí, ale pražské také, aby zde
přísněa nestranněvyšetřilua odbadlaveškerá
obecní aktiva a pasiva, ve zvláštní občaneké
anketě upravila „komunalní program“ Velké
Prahy a aby potom Prahu 8 nynějšími před
městími j

ravdu ta zcela klidně vyj nařešili,

spojila v jednu obec bez ohledu,
komu se to líbí nebo nelíbí. Jak nynější po
měry v Praze a ve předměstích se jeví, jak
hospodářsky se zbabňují, byl by to pronaši
matičku jenom skutek dobrý, z něhož by snad
vyplynula náprava, po které Be zde touží.

-Ostatnímu království dán by tak poučný
příklad a ubezpečení, že nelze zde nikomu
s cizím jměním hospodařiti dle zvůle. Za ně

jaký nepřátelský čin k národe našemu by 86opatření to nesmělo a nemasilo pokládati.
Prod? Když do podobné hospodářské situace
dospěla před desíti lety Vídeň a její před
městí, stalo se tam za příčinou urovnání všech
choulostivých poměrů totéž, co by nyní ně
kteří výše zmínění Aristidově, kteří to zajisté
s Prahou jenom dobře myslí, rádi viděli. Co
bylo pro Vídeň štěstím, nebylo by pro Prahu

|
pohromou! 2..

Kdo od dvacíti let den ze dne běh čes
kých veřejných a politických záležitostí sledn
jeme, pamatujeme se, jak před desíti lety, kdy
strana mladočeských proudů nacházela ge
v největším rozmachu, přetrumfouta byla
hloučkem pánů, kteří se prohlásili za stranu
radikální. Že pánům těm šlo ponejvíce 0 za
opatření svých osob, to bylo postupem doby
nad slance jasněji prokázáno. Pro národ ne
dokázali nic, než-li trochu zbytečných zmatků.
Na konec pak ge mezi sebou znesvářili, roz
stoupili se na nové strany, jež dávno nikdo
vážné nebere. Dočkali jsme se neslavného
skonu na povyku a křiku založené té radikální
společnosti. Měli jsme za to, že zmizí tiše.

FEUILLETON.
Z úsvitu života.

Napsal Josef Váňa.

V.

Na pastvě u večer.pok akon 8
dltšících se stínů. Tajemný smysl mluvival ke mně
s těsné bliskosté noci, oddech věčnéhosnění“

Ot. Břesina.

Sobota bývala pro mne slavnostním dnem.
Matka tloukla, čili jak u nás říkají „vrtěla« máslo
a tu vždy jsem dostal na pastvu pomazánku,
abych prý zas celý týden dobře pásli. Měli jsme
jen dvě kravky a tudíž pomazánka bývala pro
mne něčím slavnostním, ježto se s bífon tlouklo
jednou za týden, Ani kousek toho másla, ba ani
trochu toho mléka neužije obyvatel českomoravské
krabatiny. Tak bídné jsou tam lučiny.

„ kde jsou ty doby sladkého onoho labuž
„ictví a nevylíčitelných laskomin, s jakými jsem
vždy černý krajíc v úběli kravského užitku k lač
nym ústům vznášel! Královská tabule nemůže
míti větších půvabů, jako pro mne míval tento
sobotní krajíc.

A byl jsem vté chudobě šťasten, tak
šťasten! ©Příroda byla mým královstvím, pastva
mým domovem. A když jsem na obé ve studiích

zavřen v dusných třídách vzpomenul, hořce vždy
jsem zaplakal, venkovské svobody synek!

„ „ Na večer honíval jsem pravidelné na úhor.
Široký rozhled v šíř i dál lemoval krajinu a
rozsíval v dětské srdce toubu tak divnou, jen
dítěti vlastní, touhu tak mocnou, že se až zdálo,
že se útroby v těle obracejí, A v těch teskných
touhách zrakem upřeným hledával jsem v blan
kytu Blaník a upřeně díval se v obrubu nebes,
kdy české kníže na bujném oři statečným junákům
tam v po-hod zavelí, aby utvrdili po vlastech
našich klid a bratrství, mír a blahobyt,

A když nadarmo v dálku jsem oko upíral,
ltesknotou přemožen lehl jsem naznak a hleděl
v nedohledné dimense blankytové a pozoroval let
a tvar oblaků. A zdál jsem se býti takovým
červem, že mi bývalo ještě teskněji, než když
jsem toužil po zjevení se knížecího světce. Až

Avšak najednou vyvalila se na veřejnost její
smutná — pozůstalost.

Nedávno ve plaňanském místním listě
vyvištěny byly jedovaté zprávy, jak prý k ú
čelům této radikální etraoy byly v tamním
finančním ústavě presentovány falešné směnky.
Špinavá tato aferka, o níž šíře se raději ml
čelo a zejménu v Prase jevenu k ní zvláštní
nevšímavost, minula bez dalšího valného
hřmotu. Nikomo ostatně nezáleželo na tom, co
panstvo meri sebou tropilo a provádělo. Až
v poslední době najednou byla celá česká vo

řeaos volána za soudce v nové Špinavé radikáloí afeře. V pratských denních listech
bylo totiž aveřejněno podepsané obvinění, že
radikáloí předáci v jistém pražském peněžním
ústavě, jenž mimochodem řečeno spravován
jest vlivy protestantů, presentovali také fa
lešné, ku př. falešnými podpisy opatřené
směnky. Proto nyní uastal mezi bývalými
přáteli krutý boj, vyhrožují si sondy atd.

Pro nás tato ostadná pohrobní afera ra
dikální strany nemá docela žádného zájma.
My stranu tu vikdy nijak nepřeceňovali, t. j.
vždycky jsme ji eprávně posuzovali. Ale jest

ro nás velice zajímavon proto, že Be činitelé
její ve finančních záležitostech strany té obra
celi s obzvláštní svou důvěrou, o níž nyní
čteme, na ústav, jehož správa spočívala v ru
koa vlivů protestantských. Nečiníme z toho
žádných vývodů, jenom to prostě zaznamená
váme, že nová radikální strana měla v po
vážlivých případech dle veřejného tvrzení a
nabízených důkazů pravdy ku protestantům
zvláštní neobyčejnou důvěru.

A to nás také zajímá, že jiná „mladá“
česká strana, která zejména rolnictva vše
možné straky na vrbě maloje a i mnoho jeho
příslušníků omámila, jest vlastně majetkem
osoby, která prý pokládala za potřebu ko
protestantismu přestoupiti. Dále o tom šířiti
se netřeba. Jenom to uvésti dlužno, ža před
nedávnou dobou bylo v novinách tvrzeno,
jakoby se této nové straně chtěl postaviti
v čelo princ Dr. Bedřich kníže Schvarzenberg.
Tvrzení to objevilo se jako falešná hra na
oklamání konservativní povahy českého selské
ho lidu, který slyše jméno Schvarzenberg, ne
viděl dále, že je to léčka a zástěra, aby
v rozbrojných tendeucích strany té ihned ne
postřehl skrývající se v nich vlivy bojovného
ducha protikatolického. A hra ta se strůjcům
její výborně povedla! Dr. Bedřich Schvarzen
berg podle všeho raději ani do sněmu krá
lovství Českého vůbec nekandidoval, aby s po
dobnými směry, jejichž jeden novinář, jak
někteří řiditelé cukrovarů 8opovržením Šeptají,
od jisté společnosti prý dostává 4000 korun

slzy vedraly se v oči a bolest sevřela duši do
kleští.

Vylétnul v blankyt skřivánek a třepetavé
melodie roztřásal jako déšť po krajině.

Střelou jsem vyskočil a již řinuly se z mla
dého hrdla písně ozávod se skřivany. A v dáli na
druhém úhoru ozval se pasák druhý, za ním
třetí, čtvrtý, pátý a tak zněl kraj samými písněmi
brzy unisono, brzy v duettu, ba docelai v celých
sborech,

A zpívali jsme o všem. Na každý předmět,
na každou příhodu znali jsme písné a bylo jich
do nekonečna, bez oddechu, bez vyčerpání. A
bylo jich mnoho obsahu milostnéhoa zpíval jsem
je bez porozumění proto jen, že byly krásné. A
nikdy sni ve snu mi při tom nenapadlo néco po
horšlivého, něco špatného,

Na pastvě jsem znal důkledně okolí se všemi
znamenitostmi. Kde jaký ptáček měl hnízdo, kde
byly vosy, kde v mezi čmeláci, kde vévodil sysel,
to vše bylo v náležité evidenci. A nemohl jsem
se vždy ani dosti vynadivati na ta skřivánčí pís
klate, jak hltavé rozvírala široké jícny lemované
žlutým ozobím. A jak teplo bývalo mezi těmi
písklaty, jak každou hodinu téměř jich přibývaloI
Rostla travou.

Slunce mezitím schýlilo se k západu, Ohnivá
koule jeho vznášela se na okraji nebes jak mě.
děný štít vytažený z hořící výhně a tryskající
žhavé jiskry na vše možné strany.

Rozštěbetalo se ptactvo v korunách zlatem
politých stromů, jako by vše, o čem snilo a co
v hrdslku ještě mělo, najednou vyzpívati chtělo.
A listí vánkem zmítané třáslo se jak pozlátko a
doplňovalo nepostihlým tremolováním sladký sykot
komárů a tipek.

Hořící barvy v rozmanitých odstínech rozlilv
se po polích a po osení a dlouhé stíny šumících
stromů a němých, sterrnících skal a balvanů kres
lilo k nim hluboké pozadí.

Znovu vylétnul skřivan nad jetelinu a v já
savých melodiích -zabořil se v záplavu barev a
odsvitů a v nekonečném trilkování pél zhasínají
címu slunci ukolébavku. A tisíce cvrčků ve strá=
ních a mezích doplňovalo jásavé ty zvuky
v nerozeznatelných přechodech a v nekonečně
jemných modulacích. A vkalužinách vsítí ozvaly
se žáby a vpadly disharmonicky u velebný kon
cert ten a svými chraplavými a drnčícími hlasy
rušily povznesenou náladu večera.

národního daru ročně, aby v zájmu rolnictva
proti jistýmkartelům nepsal, nějak stotožňo
ván nebyl. Zajímavo je, še sejména prašská
žurnalistika dává se šibelskými předetíráními
všelijakých lebkovážných pánů voditi za nos
a zcela vážně na ně pohlíží obyčejně až dotud,
dokud se sami dohromady nepoperou. a ve«
řejně příslušícími jim jmény sami se nenctí
s náležitým toho odůvodněním.

Nás ovšem kutění rozmanitých pocbyb

ných veličin za dnešních poměrů nebolí anijak nám nepřekáží, avšak baví oás faktom,
Ze si s tou společností lidé, jimž je obtížná,
nevědí rady. V některých volebních skupinách
při posledních volbách do sněmu byla situace
správně vystížena, avšak želeti jest, že není
v těchto poměrech jasno tak, aby se zřetelně
vidělo, o co vlastně při nich běží. Naší po
vinností ovšem není poačovati o tom stranu,
která jsst sama povinna poměryty znáti, aby
se fikalováním a politickými podskoky nedala
připraviti o svou váhu jak oproti vládě, tak
oproti lidu, jako se to při posledních volbách
jisté velké straně stalo. Slavný její výkonný
výbor by mohl ve svých schůzích raději dráti
peří a vypravovati si při tom o starých
lepších časech, když se děti ještě bály komintka.

Tolik dnes k informaci našich čtenářů.
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Působením některých vlád, jejichž ne
správný a neblahý státnický um byl tím nej
lépe posouzen a odsouzen, že byly 8 netaje.
ním toho odstraněny, doháněn byl k novému
politickému a hospodářskému života vstáva
jlcí český národ do takové úzkosti a sklíče
nosti imyslí, še v beznadějnosti a zoafaletví
vzpomínal nejkrvavějších u nejhroznějších pe
riod dějin své vlasti. Vzpomínky na bouře
husitské a na doby souvisící s bitvou na Bílé
Hoře nebyly v duši českého lidu vyvolány
žádným moudře státnickým a ním zacházením
dle pravidel osvíceného věku našeho. Vzpo
mínky ty znamenají bolest a tíseň, jaké český
lid častokráte za některých vlád, jejichž Škor
piony však šťastně přečkal, musil snášeti.

Oddav se bolnéma cita, trvale zachoval
v mysli své v dobách soužení všelijak zbarve
né představy oněch vážných adálostí v histo
rii své vlasti a dues netřeba, než-li na cit ten
zaklepati a on ibned při vzpomínce na ně
vzplane žárem, jehož bývá napotom zneaží
váno rozioanitou Špekulací, která s prospěchy
národa českého obyčejně nesouvisí. Proto bez
výčitek nebo nějakého odsuzování dob těch,
jež dnes nikdo více nemůže změniti, stále se
přirlouváme, aby husitské hnutí a běloborské

——————ě——
Ohuivá koule na obzoru nořila se v hloub

a hloub.
Zahořel západ intensivněji, polil ještě jednou

večerní přirodu celým vodopadem světla, jako by
ji naposledy v barvách zatopiti chtěl a už hořící
barvy zmíraly, bledly, mizely. Stíny se dloužily,
natáhly se v dálku nekonečnou a roziáhly se
v šiř1 dál bez omezení, bez ohraničení...
Večersnášel se na krajinu...

Zatesknil ještěv dáli kos, zarazilse najednou,
jakoby ho někdo vyplašil a zmiknul docela. A
skřivan bleskem z oblaků sjel k zemi, přitisknul
se bázlivě ke hroudé a pak mlčky. plazil se
k místu, kde teplé hnízdo holých mláďat zvalo ho
k nočnímu pobytu.

Tišil se les, tišilo se pole, jen větřík v za
mlklém šumotu pohrával travinami a čosi teskného
viselo v šířícím se soumraku a plakalo v osamě
lém tlukotu křepelky. A večerní zvony rozhlaho
lily se krajinou, rozeštkaly se a pěly v zádumči
vých akkordech pobřbenému slunci tklivé a do
jemné »miserere«. A. schladlý vzduch roznášel
píseň jejich v tlumených resonancích v nekoneč
no, v kraje odvátých světel, barev a tvarů...

Sehnal jsem kravky s úboru do Cesty a po
háněl je k volnému návratu ke kouřícím a dý
majícím chatám.

Rozkvetly nad čerstvým rovem západu čer
vánky, zahořely odleskem královské nádhery a
zulíbaly růžovým dechem znavenou tvář rodící
země. Zachvěla se až pod polibkem tím a jsko
býčkané děcko skládala údy své k nočnímu od
počinku.

Najednou však květ červánků pobiednul,
živost barev zmírala, růžový úsměv v lících ob
zoru mizel a příval soumraku padal v mlhavé
dálky.

Dechnutí par potáhlo zemi jako stříbrný
závoj, temnosť šířila se prostorem, letěla v šíř i
dál, ietěla až v klenbu nebes a tam v závratné
výši rozžehla blíkející plameny hvězd.

I vítr pod tibou tmy se uklidnil a zpěv lesů
v umírajícím šelestu zapadnul v hluboké propasti
k nočnímu odpočinku.

A k odpočinku sklonila hlavu celá příroda
a znavená víčka její sklížil sladký sen. Sílící noc
rozprostřela se vesmírem a zastřela černou perutí
radosť a veselí, žal i nářek, úsměv i slzy, naději
i zoufání . . . Oddech věčného snění!



neštěstí bylo českému lida správně dleprovdya -ve smyslu dnešních dob z povolanýchk toma
krohů vyloženo.

Jest pravidlem, že 8. listopadu ve výroční
den bitvy na Bílé Hoře a 6. Července v den
upálení M.J. Husajestlid česný všelijak rozčilo
ván a sice mnohdy echválněa zámyslně, aby byly
jisté kruhy o jeho nedobrých vlastnostech
přesvědčeny. Události dnů těch z české histo
rie vymazati nelze, chtíti tak učiniti byla by
stejná bláhovost jako marnost, avšak správné
bo osvětlení jejich jest potřebí, aby se na ně
poblíželo tak, jak se na ně za dnešních dnů
patřiti má.

Letos přešel výroční den bělohorské
bitvy poměrně klidně. Střízlivý názor na
předchozí jí politiku německými agenty vČe
chách provozovanou a předky dnešního
českého národa t. j. tehdejším českým lidem
nesdilenou, nabývá půdy. Přes to toužíme po
výkladu příčin bělohorské bitvy a dále pozno
vu de dovoláváme o postarání 8e o správné
vylíčení významu M. Jana Husa v české histo
rii, tonžíme po rozboru husitského bnutí,
které bralo se značně jinými cestami, než-li
duch kázání a prací Hasových. Dovoláváme
se obstarání toho v čas a apelujeme na všecky
ty činitele, kteří obyčejně týden před 6. čer
vencem se z různých stran sběhnou, aby 86
pokřikem o upálení Husa sami blýskali, aby
te nyní hezky sešli a aby památku Hosovu
uctili opatřením správného výkladu jeho pů
sobení a významu v dějinách našich.

Jednou k tomu dojíti musí. A proto co
má býti vykonáno, nechť jest provedeno ra
ději dříve, aby v otázkách těch nastalo a
zavládlo žádoucí světlo. A přejeme ei, aby
osvětleny byly. co nejjasněji a sice světlem
elektrickým, jak moderní naše doba žádá,
neboť za přítmí a zápachu lojové svíčky do

osud běžné popalární, více poetické než-li
historické výklady adálosti těch, před dávný
mi Jety v nejlepším úmyslu rozbolnělým
citem sbásněné, dnes více nikomu nepostačují.
Revise jejich jest nezbytnou a o tu prosíme,
aby výklad dávných, dávno docítěných hroz
ných oněch časů české duše naší doby nemátl
a nerozteskňoval, ale aby jim byl vřelým po
učením, odkud trampoty na český lid se od
věků valily a kdo z nich těžil, když český
lid opostil půdu tvrdé skutečnosti a dal se
unésti nalíčené na něho agitaci.K

Drobná obrana.
Nenávist k intelligonci (km vzdě

lancům). Velikou, ba snad největší vinu na
rozervanosti a nespokojenosti moderních lidí
se stávajícími poměry nese falešná věda. Tato
pavěda podryla pravdy zjeveného náboženství,
popřela osobního Boha a lepší duchovon bytost
v člověku. Tím také podryt byl společenský
a hospodářský řád, jeuž v předešlých stole
tích na základě náboženského světového ná
zoru byl vybadován. Filosofie první začala
revolaci proti | náboženství a | vybudovala
zcela nový životní názor o úkolech a cíli
člověka, o právech a povinnostech lidí, o ro
dině, státě a církvi. Revoluční filosofové našli
souhlas u přírodozpytců, lékařů, právníků i
státníků atak pozvolnave všech odvětvích
lidské práce shledáváme nyní nový názor ži
votní a nový společenský řád, jenž liší se od
starého řádu křesťanského nejecom svou ne
věrou, ale svou nepravdivostí a škodlivostí.
Filosofové sami se přiznávají, že starobylý
řád byl sica vyvrácen, ale nový správný že
nebyl nalezen. Ve Falckenbergově dějinách
novověké filosofie hnedle v úvodu čteme toto
přiznání: „Středověký směr myšlení se odmítá,
vytoužený nový dosnd není nalezen“. Na zjevení
Božím založená mravouka olásce ku bližnímu
byla svévolně zavržena jen k vůli tomu, aby
se zavedlo něco nového, byť se to zakládalo
jen na výmyslech lidského mozku. Myslíme a
žijeme nyni dle nesprávných a chybných zá
sad moderních filosofů a toto osudné poblou
zení pocifojeme ve zdivočilosti a úpadku vzdě
lanosti. Tento úpadek byl již před stoletím
předvídán a proto revolučním filosofům dostá
valo se ivýstrah. Jednu ukázku takové výstra
hy uveřejňujeme.

Filosofa Kantovi, zbožňovanému filosofa
moderní intelligence, vydala berlínská krá
lovská kancelář 1. října r. 1794 následující
kabinetní rozkaz: Naše nejvyšší osobnost po
zoruje8největšínelibostí,kterak zneužíváte
své filosofie ku překroucení a ku snížení
mnohých základních pravd písma sv. a křes
ťanského učení. Žádáme za předchozí jednání
avědomité zodpovídání a přejeme si od vás,
abyste v budoucnosti nic takového 86 nedo
pouštěl, nýbrž dle své povinnosti používal
raději svého postavení a svého nadání k tomu,
by naše otcovská péče o blaho zemé dochá

zela stále většího úspěchu. Jinak další vzdo
rovitost bude míti nepříjemné následky.“ Kant
se podrobil vůli králově a písemně prohlásil,
„že « bodonenosti zdrží se v přednáškách
všech narážek na náboženství“. Sám mohl se
Kant zaračiti, že nebude podrývati náboženství,
ale za své stoupence ge ovšem zaručovati ne
mohl, neboť rozsvté býlí stalo se duševním
majetkem celé tehdejší ano i nynější intelli
gentní společnosti. Ba dnes jsme v nověře již
tak pokročilí, že by se sotva která vláda od
vážila Kantovi vyslovovati důtku, nýbrž ozdo
bila by ho vysokým řádom a dula by mu ns
vybranou kteroakoliv universitní stolici. Jak
koliv v uplyuulém právě století přibylo na
stonpencích moderní falešné vědy, přece opět
na druhé straně shledáváme nyní v širokých
již kruzích mnohem větší odpor k těmto vě
deckým výmyslům nežli před lety. Bolestné
následky pavědy, jevící se ve zvířecí požíva
vosti zástupů a v surovém utlačování slabých
a menších, přivedly filosofií spilé národy opět
ko rozumu a ku křesťanskému Bohu. „Mnohé
duše, nanejvýš znechucené vítězným materia
lismem (hmotařstvím) a zklumané jinými na
ukami filosofickými, které snad chovají jakous
pravdu a moudrost, ale z vichě i ta nejlepši
není dobrou, leda pro nepatrnou slitu (vybra
nou společnost), jsvu dnešním dnem vábeny
v rozevřená ramena kracifixu. Většina z nich,
zdržení jsouce zbytkem falešné pýchy, zasta
vují se ještě na prahu církve“ (Fr. Coppée).
Obrat k staré víře nedá na sebe dlouho čekati.
Již v té nechuti lidu českého k intelligeaci o
letošních volbách lze pozorovati, že nerěrecká
a sobecká intelligence ztrácí půdu pod uohama.
Přivede li ji tento zjev ku vystřízlivění a ku
staré víře, ukáže budoucnost.

Protestantské kácení pověr. Rozvoj
Času dokazuje na základě úsudků Wintrových,
že protestanté kteří se cblubili a chlubí ma
řením „římských pověr“, nebyli právě nad
pověry příliš povznešení. My chceme posloužiti
aspoň jedním faktem k objasnění pokrokovosti
protestantské. Pavel Skála, jeden z nejbystřej
ších protestantů českých vypravuje o tomto
divu: „V pokoji oběšeného (Kašpara Ruckého)
i jinde ukazovaly se hrozné příšery a obludy
času nočního a mezi jinými podoba osoby
jeho, ana sem i tam jezdí, jednak na ohnivém
kozlu maje okolo sebe divně laškující a kři
čící kočky, kozly a jiné obludy ohavné, jednak
na rychlém mimochodníku, jakýchž koní při
lovu užívával.“

Dobře napsal (méně osvícený) katolík
Tomáš Štítný: Nemám věřiti v čáry, ani mám

ani snech, aby má víra nebyla porušena.

AONE
Politický přehled,

Jednání © rozpočtu na říšské radě stále
vázne, ač vláda všemožně se snaží v tom ohledu
odstraniti všecky překážky, Z demonstrací něm,-naci
onálních studentů proti italským přednáškám na
universitě innsbrocké vyvinula se otázka univer
sitní. Ministr Hartel pro upokojení s Íbil rak.
Vlachům ital. universitu, jež prý mábýti založena
v Terstu. Proti tomu dernonstrativně vystoupili Slo
vinci, Chorvaté a Srbové ve Vídni studující, od
mítajíce s důrazem, aby Terst, Istrie a Gorice
nazývány byly italskými, a tímaby odůvodňována
byla potřeba italské university; neboť v přímoř
ských zemích rakouských je 849.587 Slovanů a pouze
310.580 Italů. V pamětním spise žádají hlavně zn
slovinskou universitu v Lublani. K tomu i slo
vinští poslanci na říšské radé přičiňují ruku. A
v Praze 11. listopedu v budově české techniky
mélo slovanské studenstvo pražské manifestační
schůzi pro zřízení university slovinské v Lu
blani a české na Moravě. Této schůze súčastnili
se také poslanci a professoři.

Na pozvání všeněmeckého sdružení konala
se 12 listopadu ve Vídní schůze, jíž se súčastnili
členové lidové strany něm., pokrokoví Němci a
agrárníci něm., hlavně | však. Všeněmci. Ve
schůzi té předsedou posl. dr. Bareutherem podán
návrh, aby položky rozpočtu -české techniky
v Brně se týkající vyloučeny byly z jednání o
rozpočtu a ze schválení. Budou-li položky rozpo
čtu ve prospěch české techniky v Brně, slovin
ského gymnasia v Celji a polského gymnasia
v Těšíně schváleny, odeprou prý levičácké strany
vládě schválení disposičního fondu.

Berní výbor posl. sněmovny přijal osnovu
zákona týkající se odepisování pozemkové daně
při živelních pohromách.

Národohospodářský výbor posl. sněmovny
zabýval se otázkou zrušení terminového obchodu
v obilí. Ministr orby problásil, že vládla nemíní
terminový obchod zrušiti, ale že zjedná nápravu
důkladnou jeho reformou.

Pilné návrhy objevují se zase na obzoru
poslanecké sněmovny. 12. listopadu podány pilné

|
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návrhy proti zem. volbám v Haliči a proti kon
gregacím.

Na všech stranách se opět vyjednává, zvláště

. českými poslanci; nejčileji si vede dr. Rezek.olby v Chorvatsku provedeny známým už
způsobem maďaronským. Z 88 volených poslanců
připadá© na spojenou oposici (národní stranu)
jedna desetina,

V četných kstalonských volebních okresích
španělských strhly se za příčinou obecních voleb
krvavé srážky.

Spor francouzsko turecký urovnán. Sultán
přijal všecky podmínky a proto francouzské loď
stvo, které zatím už obsadilo ostrov Myrilene
odvoláno.

Ve výroční den nastolení cara Mikuláše IL.
položeny poslední koleje na trati mandžurské,
tek že světová dráha sibířsko-mandžurská má
nyní spojení po celé ohromné délce od Uvalu až
k Tichému oceánu.

Ve Spojených státech severoam. jedná se
o snížení přebytku státního pokladu,

Li-Hung Čang, kancléř říše činské, zvaný
sčínský n Bismarkem«, zemřel 7. list.

Do Kapska vyslaná z Anglie komise obje
vila ve správě vojenské veliké podvody.

Schalk—Burger a Stein se usnesli, že dají
od nynějška každého zajatého anglického důstoj
nika zastřeliti, budou lí Angličané ve svých popra
vách pokračovati. Nedávno vyslovil se Salisbury,
náčelník britské vlády, o naprostém a nezbytném
pokoření a podmanění Boerů.T776

Instrukce, jež dána jesuitům do Jngol
stadtu r. 1556, káže aby k haeretikům (kaciřům)
mluvilo se bez urážek a vždy tak, aby po
znávali křesťanskou lásku a skromnost, blud
jejich aby byl vyvrácen pravdou katolickou
a ne útokem, a kdyby i chtěl panovník, aby
se děl útok na ©jinověrce, mnechať děje se
skromně a vždy s ukazováním lásky k dlou
dicím.

Winter: Život na vysokýchškolách Pražských.

Z činnosti katol. spolků.
Výborová schůze ústředního dle

císního svazu katol. spolků konalase za
účasti téměř všech členů výborů i některých boatí
©neděli dne 10. t. m. Od valné hromady v září
konané mobl se ústřední svaz vykázati slušnou Čin
ností. Pořádán zdařilý kurs sucialní v Hradci Král.,
připravuje se založení 3 katolických nových jednot.
V Kostelci n, Orl. založen při jednotě odbor žen a
podpůrná pokladna. Diecésnímu předsedovi vdp. Dru.
Reylovi byla svěřena ndp. biskapem docentura Bocí
ologie v bohosloveckém semináři. Badou 80 nyní
socialní vědy přednášeti ve 3 ročnících po 1 hodině
týdně. Při denním pořádku přijato bylo provedení
organisace v dlecási ve smyslu II. sjezdu pražského.
Podrobnosti organisačního řádu z taktických důvodů
zachovají He do provedení v důvěrnosti. O cílech a
požadavcích křesťansko=socialní strany bude vydán
leták v počtu 10.000 výtisků a za výrobní cenu pro
dáván. Ústřední svaz přidroží se k petici zemského
pražského svazo o atarobním a iovalidním pojištění
děloictvaa vydá petici o zavedení stapňové (progressivní)
daně a o zrušení daně pozemkové. Petice tato bude
zaslána eocialním jednotám a budou pořádány poučné
sebůze o tomto předmětu. Jednotě katolické v Pardn
bicích povoloje ee 20 K na uhrazení výlob, vzniklých
pořádáním diecásního sjeziu při její slavnosti avěcení
spolkového praporu. Ústřední svaz na základě spo
leblivé informace přerušil styky e bývalým redakto
rem „Obaovy“ p. Vobejdou a nebude bo sdruženým
jednotám doporučovati za řešníka. Při volných návr
zích žádá p. katecheta Dvořák, aby ústřední svaz
zakládal odborové spolky a žádal od předsednictva
wezo, aby působilo na svolání společné konference
všech 3 katolických stran ku zvolení spclečného
výkonného komitétu pro všecky sorganisované iato
liky. Tím byl obsažný pracovní material této schůze
vyčerpán a jest žádoueno, aby anaby ústředního
srazu došly náležité podpory ve odražených jedno
tách. Zdař Bůh|

Z Kostelce nm.Orl. Katolická Jednota
odbývala tohoto roku jiš 14. měsíční echůzt dne 3.
listopadu, v níž se zvláštní ochotou přednášel vadp.
konsistorní rada Dr. Fr. Šulc o předmětě: „Co sou
diti o hesle „Pryč od Říma“ se stanoviska rozumu,
vlry a vlastenectví“, Vedp. řečník opoutav jak svým
zjovem, tak i -vodem všechny posluchače, olavil
jasně beze všech frásl ze srdce všech přítomných,
kdvá ukázal nejprvé, že heslo toto zuamená pryč od
Rakouska. Jistý dobře známý státník proský řekl,
že Rakousko bude zralé pro Prusko, až bude pro
testantské, Toma dobře rozamějíce stoupenci jebo ho
ročněcht( poprotestančiti všechny a zapomínají, že tak
zneužívají náboženství k účelům politickým a stávájí
se klerikály ovšem dle svého výkladu, Iealem tím



dále í zástapy lidí ve věčné neštěstí. Círivi tím
oršem neuškodí, jsko neuškodí zaslepení lidé jámě
tím, že do ní skákají aneb tvrdé udi, ne které ne
obávají své mozky. Heslo to odsonditi musí | každý
vlastenec Český. I nenajdou pravého útalko u Rasů
pravoslavných, jek krásně vsdp. řečník ukázal zo své
cesty a zkušeností ne Rasl, nunejdou bo tím méně
a Němců, ko kterým je mé beslo toto přivásti. Je
diné Rakousko zajišťuje rozvoj a klid Čechám (je-li
ovšem vše spravedlivé), a proto dle Palackého každý

musí býti o tom přesvědčen, že kdyby říše
této nebylo, uaslla by se utvořiti. Provoláním slávy
av. Otci a císaři| vadp. řečník poučnou a krásnou
přednáška okoněll. Ne to předneseny bezvadně dvě
písně sborem dívek z ženského odbora a báseň
„Álmužna lásky“. Po té dp. katecheta Al. Drořák
promlovi) v fondu podpůrném. Ukásal, jak církev
kat. vždy prrní buď spolky k dobrovolnému podpo
rování chudých zakládala, bnď takové spolky, kdo si
členové sami ukládali na dobu nemoci. I naše Jednota
po dlouhém namáhání toho letos dosáhla a vypraco
vals jednací řád, jebož jednotlivé body velmi dobře
dp. řečník objasnil, Na to odpověděl na četné do
tazy a námitky o za soublesu ukončil. Zdařilá tato
schůze několika slovy vldp. děkena jako předsedy a
zdařilým sborem dívok ukončena za nejlepší nálady.
V neděli dne 17. t. m, pořádé táž Jednota sábavní
večírek se sóly na cello a honsle. Přístup bezplatný
maji členové a jimi uvedení hosté,Tě“
Zprávy místní az kraje.

Zřízení německých dlecésí, Českédu.
chovenstvo hodlá podati sw. Otci pamětní spis pro
atřednictvím vídeňské nunciatary, by sv. Stolice za
mezila vládou zamýšlené trhání Čechna čistě německé
diecéze. Pamětní spis, jejž uveřejníme v příštím čísle,
jest již téměř veškerým duchovenstrem podepsán a
bude uveřejněn ve všech čelných listech českých. Du
chovenatvo katolické tím dokazuje, že si jest vědomo
apoštolského svého úřadu, jenž velí posloužiti slovem
Božím všesmnárodům. Vítáme akcičeského ducho
venstva vřele, neboť odpovídá úplně našemu v této
vécistanovisko,jež jsme od počátku mačně a otevřeně
hájili. V této akci půjde a duchovenstvem českým za
jisté celý národ.

Akademie ve prospěch márodního
demu trutnovského. Přisvémnávratuz vý
letu na hřbet krkonošeký zastavil jsem se v Trutnově
zrovna několik dní po známém výbuchu německé sdvo
řilosti před českým národním domem. Zároveň ae
mnou vystoupilo z vlaku několik moravských nčitelů,
kteří byli zvědaví, seznati středisko trutnovských
Čechů. Neznajíce města, tázali jsme we na ulicích po
českém domě. Otázkám našim bylo vyhovováno ochot
ně, ač na mnohé tváři bylo znáti jakýsi úžas, že se
hlásímo též k tomu nižšímu národu. Jeden pán nás
také napomínal: „Nemluvte česky nahlas, dostanete
bití“, Proroctví toto se ovšem nesplnilo a my přišli
posléze ku pěknému dvonpatrovému domu, u něhož
stála čestná stráž v podobě c. k. četníka. Hlídalť
plody vyšší německé kultnry, která zednickou štětkon
nanosla černé jakési secesní výtvory na čistou facadu
besedního domu. Pomyalili jsme si, je to radost šíti
mezi tak vzdělaným národem! Občerstvili jsme se a
prohlédli eo zájmem klenot české kolonie v Tratnově.
Pěkná dvorana, zařízena účelně kn potřebám sokola
i divadelního kroužku, útulná spolková síň e bohatou
knihovnou, čisté hostinské pokoje, solidní restaurace
atd., toť vše zve tourista, aby obytoval se v českém
domě. Snaha tratnovských Čechů po vlastním krbu
zaslouží účinné podpory, proto jsme uvítali povděčně
myšlénku, pořádati akademii v městě našem místo
výletního vlaku do Tratnova. Cestou se utrácejí pe

níze, jimiž prospěje ae „vlastenecké“ dráze a mani
foctačními průvody dráždí se nízké vášně sběsilé lazy
kn násilnickým skutkům. Výtěžkem akademio může
se však poskytnouti hmotná podpora tratnovským
Čechům, aby nemusili snad jednou dům svůj opět

prodati. Akademie naše také splnila v plné míře očeúvaný úspěch, dík obětavosti našich dam. Divadlo
bylo hojně obsazeno a docílen též slušný moralní

úspěch. Řeč p. Řezníčkanašla vřelý ohlas v citlivémsrdci posluchačetva, když líčil útrapy svých krajanů,

pronásledovanýchjenomproto, že chtějí zůstati národasvému věrní. Zamlouvalo se nám, že p. řečník pou
káral na zásluhy ndp. biskupa Edvarda Jana, jeně,
pamětliv jea slov Kristových: „Učte všecky národy“,
postaral se přese všecky hrozby o českou bohoslužbu
pro trutnovské Čechy. Stálými křivdamijest vypěsto
ván v tratnovekých Češíchcit pro spravedlnost, proto
také p. Řezníček spravedlivě ocenil vlnsteneckou zá
sluhu ndp. biskapa, Dobřeže ai nedal p. řečník censu
rovati avouřeč zdejšími pokrokovými vlastenci; možná,
že by pak modrá tužka potlačila tento projev spra
vedlivého uznání, Nejcennějším číslem akademie byly
jistě zpěvy pí. doktorové Musilové z Chrudimi, proto
také obecenstvo neskrblilo nadšenou pochralou. Zá
věreční aktovka „Hořící Listy“ jsou jemným drama
tickým produktem, pravý kabinetní kousek, o jehož
sdárné provedení zasloužili ue pí. Paulová a p. Macák.
Akademie byla pořádána ve znamení úspornosti, coš
chválíme až aa ta úsporu v topení, poněvadž vnitřní
vlastenecký oheň přece nestačí na vytopení tak veliké
divadelní níně, a posezení v stndeně místnosti za ny
nějšího počasí není zrovna «ilým. Doufáme, že tato
akadomie ve prospěch českého domu v Trutnově ne
b,... poslední,

Úmrtí. Dnes v noci semřel v Pánu vidp. Bob.
Kubát, archivář (bisk. kanceláře, po delší trápné ne
moci nedloubo za svým dlouholetým přítelem drem.
Benešem stejnou chorobou ochrnatím srdce. Zesnalý
p. archivář narodil se v Branné r. 1865. Po vysvěcení

Úsobi) několik let v Náchodě a potom v Hradai Krá.
ové jsko kaplan a konsistorní úfedník. Bisk. kancelář

utrácí v zesnulém výborného pracovníka. Odpočívej
v pokojil|

z městského průmyslového musea.
V pátek dne 6. listopadu o páté hodině večerní od
bývalo kuratorinm průmyslového musea řádnou svoji
schůsi ve sborovně sdejší «. k. odborné školy za pří
temnosti 19 členů kuratoris, Nejdůležitějším odatav
cem programu byla směne stanov a to hlavně 8 8.,
odstavce 3., kteroužto se mělodocfliti snížení poplatku
ročního u členů přispívajících s původní výše K 35-—
na K 2— K návrhu této změny přivedla užší výbor
macejní blavně ta okolnost, še právě poměrněvysoký
příspívek K 26-— jest toho asi nejzávašnější příčinou,
fe jest početčlenů přispívajících tak nepatrný, oož se
ovšem do jisté míry dá vysvětliti okolností toa, še
bývá obětavost širších krabů obecenstva našeho růs
nými sbírkami přepínána Tak nápadným sníšením
rošního příspěvku donfá však docíliti karatorinm mo
sejní větší populárnosti tohoto mnoboslibného ústava
vzdělávacího, který, jak o tom ani v nejmenším nepo
chybojeme, v dosírné době blahodárné ponese oroce,
jak pokud se rozroje uměleckého průmyslu celého

raje dotýče, tak i pokud ne týče vytříbení vkusu v
nejširších vratvách obecenstva kupujícího, vlastnost to,
která náleží rozhodně k nejdůležitějším podmínkám
rozvoje a zdaru všsho uměleckého průmyslu zvláště a
každého řemesla vůbec. Kuratorinm uznalo důvody
p. starostou Drem.Ulrichem,jako předsedou kuratoris,
přednesené za úplné správné a přijalo také návrh už
šího výboru musejního na snížení ročního příspěvku
na míra nejnižší jednohlasně a to v plné důvěře, že
nepatrným tímto příplatkem umožněno bude jednak i
širším vrstvám našeho živnostenstva, v jehožto zájmu
průmyslové masenm v první řadě působí, hojné přie
stapování za členy přispívající, a že tím vážné vzroste
i zájem o ústav významu tak důležitého, jejž země i
sama, nám ne vždy valně přející, vláda soustavně a
dosti účinně podporuje. Máme za to, že dnes, kdy
roční příspěvek musejní jest snížen až na možné nej
nižší minimum, mělo by býti přímo čestnou otázkou
každého ©příznivce | stava živnostenského vůbec a
všech našich živnostníků zvláště, aby se v míře co
nejhojnější hlásili jako přispívatelémusea průmyslového
a tak hmotné i morálně podporovali ústav, sloužící
takřka výhradně jen rozkvětu stavu živnostenského,
jak tomu jest i v sousedních našich městech, kde po
Čet přispívatelů musejních sahá do set a kde převážný
díl těchto skládá se právě z živnostníků místních a
vůkolních. Doufejme, še pozvání ka přihláškám za
členy přispívající, jež karatoriam v nejbližších dnech
hodlá rozesílati, dojde hojného porozumění, a že snaha
výboru musejního po povznesení veledůležitého oboru
průmyslového dojde ocenění a uznání hlavně téch
kruhů, o jichšto zájem jde v řadě nejprvnější, totiž
u našich řemeslníků samých. Také další odstavce,
návrh rozpočtu musejního totiž pro r. 1902, jakož i
zpráva revisorů účtů musejních za r. 1900, došly achvá
lení jednohlaeného a výboru aděleno ze správy musea
za r. 1900 absolutorium.

V městském Klicperově divadle
v Hradci Králové zahájí v sobotu 16. list. 1901
umělecká družina výstavního divadla „Urania“ v Praze
vedením řiditele Vil. Suka divad. sozóna, Prvním
představením jest Trýzeň. Drama ve 4 dějstvích,
uapsal Spažinský, Z ruského upravil B. Prasík,
Záznamypředplatnéhoaopřijímají,jakoži dennípřed
prodej lístků bude v knihkupectví p. Jar. Peřiny.

Ku splavnění Labe. Stanovy„Středolab
ského komitétu“, povatalého přeměnou z „Komitétu pro
úpravu a aplavnění Středního Labe“, byly výnosem
vys. c. k. místodržitelství ze dne 9. října 1901 číe,
191.391 na vědomí vzaty. Na místo oficielního svazu
zástupců autonomních sborů polabských a korporací
odborných vatapuje tedy volné sdružení, k němuž
může přistoupiti a v němž také toužebně vítán bude
každý, komu úprava a splavnění Středního Labe na
ardci leží. „Středolabský komitét“, věren dosavadnímu
programu svého předchůdce, bude ze všech sil pečo
vati o to, aby zákonem ze dne 11. června 1901 č. 86
nařízená úprava a aplavnění Labe od Mělníka do Ja
roměře s případnou kanalisací až po Králové Dvůr
záhy byly provedeny a bude pečovati i o dopraru po
Středním Labi. Každý kdo sdílí věcné a nevývratné
přesvědčení, že úprava a kanalisace Středního Labo
je vspružinou hospod. pokroku celého král, Českého,
nalezne v Středolabském komitétu nejen upřímné při
jetí, ale také nadbytek příležitosti, celou potencí svých
schopností, svého vzdělání a postavení prospětí veřej
nému blahu. Již jméno pfedsedy „Středolabského ko
mitétu p. JUDr. Fr. Ulricha, zem. poslance a starosty
města Hradce Králové, dává evědectví, že se nebude
pouze mluviti, ale též skutečně a opravdově pracovati.
Členové spolku jsou: a)čestní, b) zakládající, c) činní.

Za člena zakládajícího může býti přijat pouze ten, kdo
věnuje spolku nejednou aspoň 100 korun. Členové
činní jeou povinní platiti ročně příspěvek a sice: a)
osoby fysické nejméně 6 kor., b) samosprávné okresy
nejméně 800 kor., c) samosprávné obce, v nichž bydlí
více nož 3000 osob, nejméné 200 kor., d) ostatní sa
mosprávné obce, jakož i korporace nejméně 20 kor.
Příspěvky vybírají se za rok slunečný. Přihlášky za
členy buďtež laskavě zasílány na adressu: V. Pilař,
majitel mlýna ve Valech u Přelouče.

Úmrtí. Pí. Anna Jelínkova, roz. Poncova,
měšťanka a choť mydláře v Hradci Králové, zemřela
ve čtvrtek dne 7. listopadu 1901 v 48. roce svého ši
vota. Pohřeb se konal 10, list. na hřbitov Ponchovský.

Jednota katol. mužů a jimochů
pro Slezské Předměstí a okolí pořádáv ne
děli 17. listopadu v hostinci p. J. Špryňara na Sles.
Předměstí divadelní předetavení: Písmákova dcera.
Obraz ze života o 8 dějstvích od Fr. Ratha. Začátek
v 7 hod. večer.

Z Čestímna. Duchoval $ř náš stará se
aby osadníci jeho četli dobré ; proto otvírá kaž- *
dému svou knihovnu a do hostince p. K. posfiů „Ob
novo“, „Brněnský Hlaa“,. „Katolické Liety", „Hlas
Národa“ a jiné. A do tohoto hostinos donáší
pán, kterému -jest též svěřeno.vychování mládeže, di
dovský „Čas“ a aocínské „Práro lidu“ ; a aby hosté
byli lépe upozornění na protináboženské věty, pod
trbává je Červenou a modron tužkou. Když náš ve
lebný pan Lonský vystoupil a jednání toto káral, step
čorán mu byl od moohých pobyt v Čestíná, tak že
raději, ač © faron nerad ae loučil, Čestín opustil.
Snad se najde někdo mezi sousedy, jenf se přišiní,

sby různédpotné listy, tupící naše sv. náboženství akněšstvo, odstraněnybyly s hostince p. K Ten pán,
který odbírá „Rašpli“ a ten, který „Čorvánky“, af
vzpomene, že od knéze je mu dobrá, třeba i
pro kostel, jen kdyš vydělá. Velebnéma paau Lon
skému přejeme srdečně, aby v novém působišti byl
spokojen, by nezapomněl, še vedle nepřátel, kteří 00
mu za dobrodiní tak podlýmspůsobem odměnili, mé
mnoho, mnoho v Čestíneké kolataře přátel upřímných,
kteří « úctou a vděčností na něj vzpomínají. M. P.

Stavba mového chrámu v Náchodě.
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně sv. Va
vřince v Náchodě v době od 15. října do 10.
listopada t. r. věnovali a odvedli : 600 korun: Slavné
městská obec Náchodská jako člen sakládající jménem
příspěvku základního a jménem splátky na jubilejní
dar, pak 100 koran: s odkazu po zvěčnělé pí. Frant.
Kylarové © Bělovse, 6 koran: Josef Balcar v
Čsrmé, po 4 koranách: pí. Fraat, Kylarová a p.
Jan Kylar v Bálorsi čp. 31., pak p. Jan Ptáček v Č.
Čermé čp. 9. a p Váci. Rabed, strážník v Bělovsi čp.
91., po 2 kor.: p. Václav Maršík v Starám Městě,
a dp. P. Jan K. sozníček, kstechota ve Vamberku a
1 kor.: kostelní kuss v Náchodě. Veškerým šlechot
ným dárcům vyslovají ae nejvroucnější díky te
soažnou prosbou fka ctěné veřejnosti za další dobro
tivé - příspěvky, jež se přijímají na děkanském úřadě
v Náchodě, a zasílati se mohou též přímo na epolek
výše jmenovaný poštou.

Z Jičíma. Za zomřelým veledůstojným pa
nem děkanem. Mane erat stella rutilans: ©vespere
conversus est in carbonem: ráno byl hvězdou zářící,
na večer však černým jek úhel. V úterý ráno, dne
28. říjoa byl ještě zdráv, byl naposledy u oltáře sv.
Jakuba, byl hvězdou zářící, ale než den se ukončil,
vážaě onemocněl a nikdo nemyslil, če výtečné
zdraví vysocedůst. pana děkana tak náhle ne obrátí
ve tmu a smrt. Vysoce důstojný pan děkan Jan
Menčík narodil se 30, listopadu 1826, v Helkovicích
o Žamberka. Gymnasijal studia započal v Rychnově
n. K., pokračoval v nich v Praze a dokončil je v Hradci
Král. Po mataritní zkoušce vstoupil v Hradci Král. do
semináře a tem také byl 25. července r. 1854
posvěcen na kněze. V Nové Pace byl kaplsnem s
brso na to jmenován farářem Srbským u Horšova
Týna v dioecési budějovické. Potom byl farářem
v Brkovci a Krakovci, Několik let zasedal v tamější
okresní školní radě. Zvláštní shodon okolností byl jme
nován děkanem v Jičíně v měsíci září r. 1892. Ve věku

jž pokročilém přišel do Jičína ; ale přece vždy se
snažil, sby byl kočzem vzorným a nevšedním. Za to
byl jmenován Jebo Bisknpskon Milostí sekretářem.
Byl členem zdejšího obecního zastapitelatví, biskap
ským komisařem středních škol zdejších a nedárno
obdržel od císaře a krále Františka Josefa I. zlatý
záslužný kříž s koranou. V době jeho onemocnění
bylo slyšeti často „jak pak 60 vede panu děkanovi?“.
A vedlo se čím dál hůř, aš vysoce důstojný pan
děkan v úterý veler o 9. hod. svůj pozemský život
dokonal. Pobřeb se konal dnes v pátek o 10. hod.
dopoledne.

Velký kemeert mistraEm.Ondříčka, cí
saře raského komorního virtnosa a Ed. Stopnicki-ho,
virtuosa na klavír s Varšavy, odbývá se v pondělí 18.
listopadu 1901 v sále „u Slunce“ v Josefově. Začátek
přesně v 7 bodin vešer.

Z Chotěbeřska. Dne 10.listopadu konána
veřejná schůze rolnictva na Chloomku, kdež shromáš
dilo se překvapující množství posluchačů. O svépo-:
moci rolnictva bovořil jednatel okresního hosp. spolku
dp. farář Vlček. Hlavní podmínkou a podkladem [avé
pomoci jest sdružování, bes něhož žádných prospěcbů
pro rolnictvo nelze ai myaliti, Sdružené rolnictvo ne
jen provádí svépomoc v okruzích dosažitelných, nýbrš
význam a alu svých požadavků převádí též ráznějším
tempem na sbory zákonodárné a vládu, kteréž insti
tuce nemohou zavírati očí před naléhavými potřebami
zemědělců. A tento mravní nátlak nasvali bychom své
pomocí přenesenou. Jako konkrétní výrasy svópomoc
ného sdražování vysvětlil řečník především obilní akla
diště a družstva meliorační, kteráž zejména na Česko
moravské vysočině zlepšujíce píci, jeon natnou předchozí

podmínkou zdárného chova skotu. Mimoto dotčenozá
onodárství zemědělského sem spadajícího. Dálepodánnávod a povzbuzení, kterak zařizovatí vo větších ves

nicích svépomocné pojištování v nezaviněných pádech
dobytka. Po řeči rozpředis ne debata, jíž eúčastnili
se p. t. učitel Linhart, Horšík, lesní Rádl a předná
šející. Schůze tím ovšem oživena a dej Bůb, aby
dobrá zrna se uchytila a přinesla u v životě
praktickém.

Z Jaroměře. (Sbírkana kapli v bosenské
Krapé): dp. Aut. Štěpánek, děkan 10 E, pí. M. Brus
nická 2K, pí. Tonnerová 10 K, nejmenované 4 K,
alč. Fr. Stárková 3 K, Anna a Jan Strnad 1 K, nej
menované 1 K, sbírka kostelní 21 K. Celkem 61 K. —

Včelařský spolek pre politický
okres Chotěbořský konatibudedne 31. listop.
o 10. bod. dopol. v Borové n Přibyslavi v hostinci
p. Stránského echůzi e tímto pořadem: 1. Zahájení
schůze a sdělení předsednictva. 2. „Včelaa její užitek“,
přednese starosta spolku dp. V. Havlík, far.v Sopotech.
8. „Ujarním prášení včel“ promluví pokladníkspolku
P-J. Halada, učitel v Oadoleni. 4. Přijímánínových



členů a vybíránípříspěvků. 5. Volnénárrby. 6. Bo„seda věslařů. — P. T. hostéobojího poblaví jsou vítání.

Z Vamberka. Jansa Filip, příslašníkovan.
bratrské církve v Potětýně, uložil ve farním chrámu
Páně ve Vamberku dne 5. list. elavné vyznání víry.

Musica smera: V HrochověTýnci prove
"deny budou o slavnosti posvěcení chrámu Páně dne
17. listopadu tyto církevní skladby: Dr. Fr. Witt
opas 83.: Missa in honorem s. Rapbaelis Archengeli
— 5 hlasá bez průvodu. Ofertoriam: „Veritas mes“
od dr. F. Witte pro smíšený sbor. Po offertoriu
vložka: „Jesu dulcis memoria“ pro smíšený sbor.
Skladatel neznámý. Iatroit, Graduale, Communie a
Pange lingas choralně. Po měj av.: Hospodine, ulituj
nás! Nápěv dle „Oltáře".

Hledá se paster, jeně napsanékázání o
posvícení ve Vilímově konané ve vlaku stratil a jenš
děsným způsobem v něm dokazuje, kde fanatismus
a štvaní na kazatelně: zde na té katolické anebo na
té evangelické. Z tohoto kulturního dokumentu dobře
pak pochopujemenenávist a nevrašivost našich ovan
-gelíků proti katolíkům. Tím zároveň hledá s0 ka
tolický kněz, jeož by tak řádil proti církvi evange
lické a jen by, úplně opomenov slova Božího, po
tápěl ae v strannických zájmech světských!

Ovace nejdp. biskupovi Eduardu Brynychovi
učiněny byly 3.t. m. v Pelhřimově ve apolku křesť.

-demokratů. Když při schůzi přednášející řečník dp.
P. Milo Záruba zmínil se o vlasteneckých snahách
hradeckého p. biskupa, četné shromáždění propuklo
ve volání slávy a potlesk nebral konce. Je vidět, še
Patriotická práce našeho p. biskupa dochází ocenění
s uznání i za hranicemi naší diocése.

Zadání mýtného poplatku. VCbru
dimském finančním okrevu vydraží se cestou veřejné
soutěže vybírání mýtného poplatku a sice: 1) Ohled
ně mýtních stanic v Pardabicích a v Dražkovicích
dne 18. list. 1901 o 9. hod. dop. v měst. úřadu v Par
dubicích. Mýtní poplatex se vybírá v Pardubicích za
2 silniční délky s vyvolací cenou roč. 8540 K, v Draž
kovicích za jednu eilniční délku s vyvolací cenou roč.
3712 K. 2.) Ohledně mýtní stanice v Bylanech dne
19. listop. 1901 v 9. hod. dopol. u c. k. okres. finanč.
řiditelatví v Cbradimi. Poplatek vybírá se za 2 ail.
délky s vyvolací cenou ročně 2740 K. 3.) Ohledně
mýtní stanice v Holicích 20. listop. 1901 v 10 hod.
dopol. u měst. úřadu v Holicích. Poplatek se vybírá
„za 2 sil. délky s vyvolací cenou roč. 880 K. 4.) Ohled
ně mýtní stanice v Bohdanči 21, listop. 1901 v 10
hod. n obec. úřadu v Bohdanči. Mýt. poplatek vybírá
se za 1 sil. délku a vyvolací cenou roč. 402 K. 6.)
Ohledně mýtní stanice v Litomyšli 28. listop. 1901 o
11'/, hod. dopol. u měst. úřadu v Litomyšli. Mýtní
„poplatek se vybírá za 2 sil. délky a vyvolací cenou
roč. 3312 K. Při těchto dražbách mohou s výhradou
schválení c. k. zemského finančního řiditeletví v Praze
též podání pod fiskální cenou učiněná přijata býti.
Bližší u c. k. okres. finanč. řiditeletví v Chrudimi,
jakož i u příslaéného měst. úřadu onoho místa, kde
se dražba odbývá a u příslušné c. k. aprávy dozor
čího okresu finanční stráže. — Písemné nabídky dlužno
podati buď přednostovi c. k. okres. finanč. řiditeletví
v Chrudimi nejpozději 2 dny před dražbou do 11 hod.
dopoledne,nebvden dražbypřed početímústního dra
Žení vyslanému dražebnímu komisaři. —

Různé zprávy.
Náboženství Kormela ze Všehrd.

Viktor Kornel ze Všehrd nebyl římským katolíkem.
To připomíná po slavnosti „Osvěta lída“, litajíc, že
Jékárník p. Labler na to vo svém článku nepoukázal.
Těší nás, že počíná i radikalní list klásti váhu na ná
boženské vyznání toho kterého slavného muže, alespoň
ee nám nebade moci vyčítati, že se též někdy dota=
zujemeopo náboženství nejenom bistorických, ale iži
jících osobností. O Kornela ze Všehrd jsme se ovšem
nezajímali, jaké byl konfesse, protože nebyl etrannickým

prosivníkom církve katolické, ale když běží n. př. 0 p.erbena aneb Mavsaryka, hledíme vždy na křestní list.
Půt do Jeruzalema pojde z hornych

Uher. Odchod z Budapešti bho jannára cez Belehrad,
Sophiu, Konštantinápel, Smyrnu, Atheny, Alexandriu,
Jaffa, — Jeruzalem—Jaffa, Portsnid, Pireas—Atheny,
Konštantinápel, Belehrad, Budapešt, navrat z8ho ja
nuára. Ceny spolu z uplnym zaopatrením na mori, a
za 7 dni v Jeruzaleme I trida 430 zlatých (rimských)
JI 3460.[II 156. — Vyleti kdo chce móže urobit do
Kaira, a ku Jordanu, Jericho a do Bethlehema. Po
«mori se pojde z jedním z najchiročnejších šífór eng
lickych. Cestorny program je u Jána Šimončič, ka
plána v Trenčin-Tepléj v Uhrách“.

Školní přirážka 20%,Bí předepsána
byla k aeguivalentu zákonem z 8. června 1898, Pří
ražku tato vybíraly berní úřady bezpochyby všude a
zvláště kostely byly ji dosti citelně stiženy, platíce
10 u více zl. zcela zbytečně. Kde se tak dělo, taro
buď pvdán nekolkovaný rekure cestou berního úřadu
příslušnému okres, finančnímu řiditelatví a tímto šron
bovaným odůvodněním: Lt. Beilage zam Verordnongs

sterinme dto. 1899 Nro. 9. betreffa (řesetz v. 8. Jani
1898, Nr. 48. betreffend die Einfůhrang eines Scbul
beitrages v. Gebůhrenaeguiwalentplichtigon Vermůgen
8 2. it von dem Schulbeitrage befreit: das Verměgen
der Geistlichen, Gemeinden, Kirchen, Synagogen,
Bethinser, 60 wre der Benefizien. Poněvadž aeguiva
lent musí se platiti čtvrtletně předem, nedá se pro
tento rok ničeho vyrískati, ale třeba pamatorati na
budoucnost.

Nantos.Dumeontvyznamenán cenou.
Kom'so vzduchoplaveckého spolku v Paříži udělila
třinácti blasy proti devíti cana Deutechovu 100.010
franků Santos-Dumontovi, o jehož pokusech a řiditel
ným balonem Obnova přineslazprávu; tři členové ko
mise nehlasavali. — K charakteristice tohoto odváž

ného vsduchoplavce adělnjeme, že týž vělice vi váží
avěcené medaille, hteronuž mu darovala braběnka s
Eu (6), dcera bývalého brasilského císaře Pedra II
provdaná za francouzského braběte z Eo.

Kruky šivmostenské, průmyslové
1 zemědělské upozorňujemena jibočeskou hospo
dářskou, průmyslovou » národopisnou výstavu v T6.
boře, která bude we odbývati od 3, do 81. srpna 5903,
Přiblášek jest jiš dnes tak značné množství, že Ito
B něho soaditi o úplném zdaru celého podniku, jenš
bude toho drobu jediným v příštím roce. Výstava tá
borskou obešlon průmyslníci, šivnostníci i hospodáři
ze všech částí Čech i z družné Moravy. Který z pp.
divnostníků, průmyslníků a rolníků by ne o výstavu
táborakon zajímal, nechť dopíde si o podrobný program

8 po aprací list výkonnému výboru výstavuímu vTáboře. Přičiňme ae, aby český důmysl a česká práce
ve výstavě táborské slavila nový triumf a byla za
stoupena co nejčestněji!

Neslýchaná láce. Nedávné časté zprávy
v „Obnově“ o svěcení hřbitova nebo kostela a kaple
upamatovaly mne na zápisky archeologické, v nichž
se též připomíná svěcení kostela a hřbitova u av.
Marka v městě Soběslavi r. 1669, Světitelem byl kar
dinál arcibiskap hrabě Harrach. Kostel ten dal vy
stavěti tehdejší primátor noběslavský Markovský.
V den svěcení dával p. primátor hostinu, která dle
účtu byla velmi slavnoa. Při bostině té spotřebovalo
se 320 liber masa hovězího, 224 lib. telecího, 40 lib.
skopového, 2 jehňata, 7 prásat, 3 krocani, 5 krůt, 21
kaponnů, 4 kohouti, 43 kuřat, 18 alepic, 9 holubů,
83 kaprů, 21 štik, 3 úhoři a pstrazi, půl jelena a k
tomu 99 žejdlíků sádla, 85'/, libry másla, 12 lib. sla
niny atd. Piva účtováno jest 8 sudů, vína mozelského
vědro, 6 věder obyčejného vína a půlětvrta sadu uher
skébo. Koření a různých pamlaků spotřebovalo se za
33 zl. 6 kr. Aby si čtenář o této hostině mobl uči
niti úsudek, udávám i cenu zmíněnýchvěcí. Libra masa
hovězího byla za 2'/, kr., libra telecího a skopového
ta 2 kr., jehnů za 16 kr, prase za 19 kr., krocan za
46 kr., krůta za 34 kr., kapoun za 12 kr, kařo za 1
až 2 kr., žejdlík sádla, libra másla, libra slaniny po
6 kr., štika ze 6 kr., kapr zm 8 kr., libra avíček za
8 kr., sad piva za 7 al., védro vína za 6 zl. 45 kr.,
mozelského vína vědro ga 7 zl. 30 kr., sa salát pla
ceno 27 kr, (Fr. Orlický).

„Čas“ © evangelickém hřbitově.
V Chrudimi zemřel chovanec hospodářské školy vy
znání pravoslavného. Na katolickém hřbitově vyká
záno bylo brobu jeho oddělené místo, protože do ob
vyklého pořadí ukládají se jenom mrtvoly katolíků.
Nikdo rozamný nemůže ae diviti opatření duchovní
správy, že pro pravoslavné zřizuje zvláštní místu na
břbitově. Rovněž nikdo ae nediví Času, že toto odů
vodněné opatření katolické duchovní správy provází
helvetekými překrouceninami, vždyť taková manýra
vůči katolíkům jost vlastně vnitřní podstatou protes
tantiemu. Zarážejí nás však poslední slova lokálky

asovy: „Mrtvola unbobého Srba byla pochována na
hřbitově evangelickém, když arciděkan Mrětík
přes rozkas hejtmanství chtěl dovoliti mrtvolu zako
pst jen v odlehlém koutě“, Nikdy jame ei nepomyslili,
že by mohl býti pravoslavný Srb nazýván proto ubo
hým, že pohřbenbyl na hřbitově evangelickém. Tím
méněmohli jsme se nadíti toho od Času, že tak ba
gatelisuje pohřebiště evangelíků.

Přátelům českých dětí. Ubohýmčeským
dětem v oněch krajích nehostinných, kde nenávist k
jménu českému vítězné elaví trinmfy, kde za hřích
ee pokládá hovořiti naším jazykem avatováciavským,
chceme stromkem štědrovečerním ulehčiti strádání,
skytnouti útěchy a jejich rodičům podati raka po
mocnou v těžkém zápasu o všelideké věčné právo
svého rodu. Obracíme se proto ku všem dabrodincům
českých menšin, zvláště k českým matkám a dívkám,
v jichž hrudi bije opravdové slovanské srdce aoucitné,
aby dárky vlastními ijmezi známými získanými amož
nily, by aspoň ve dnech vánočních také českým děten
v místech obrožených zasvítla spasná hvězda neo
chvějné víry v lásku, obětavost, pomoci sílu našeho
národa. Národní Jednota Severočeská každého roku 0
vánocích poděluje svými odbory na 104 školách asi
9.000 dětí nákladem přes 18.000 K a Národní Jednota
Pošumavská pečuje pak o vánoční stromky na 76 ško
lách nákladem 18.876 K. I prosíme všech příznivců,
by dárky pro vánoční stromek vánočním komisím Ná
rodní Jednoty Severočeské a Nár. Jed. Pošamavské
oderzdávali. Kde pak se ntrořily místní komitéty, jež
hodlají vánoční stromek na některé škole vystrojiti,
nechť odvádějí dárky své vánočním komisím jednot
národních a kde by výminečně se tak státi nemohlo,
nechť dárcové těmto komisím aspoň oznámí, na“které

škole jakým nákladem hodlají vystrojiti vánoční
stromok.

Nový zdroj příjmů pro Matlel vzejíti
by mohl pokladně matiční z prodeje staniolu (cínového
folia). Žádáme proto všech příznivců dkol našich men
šinových, aby staniolový obal z čokolády, bonbonů,
sýra a t. d. schovávali a do kanceláře Ústřed. Matice
Skol. v Praze, Spálená ul. č. 24. pokud možno očis
těný v balíčkách aspoň o 5 kg. zasílali.

„Orion“ první česká továrnu na
mábojnice a zápalky. Výroba loveckých ná

bojnie n) a zápalek (kapslí) jest jedním z nejvýnosnějších podniků, jak p tom svědčí roční bilance
podobných továren, které výplácejí 10—1b9, dividendy.
Dosud nemáme v českých rukou podniku podobného
a jsme odkáráni na výrobky cizí. Aby tomuto se od
pomohlo a českému obyvateletvu dala možnost spo
třebn avon uhrazovati z českých závodů, utrořil se
za účastenství knížete Dra. Bedřicha ze Schwarzen
berga komitét, který si vzal za úkol, zříditi čeakou
akciovou továrnu na výrobu nábojnic (patron), zápalek
(kapslí) atd. a získal již vynikající odborníky pro
svůj podnik. Vzhledem na značnou spotřebu patron
loveckých atd, v domácích českých krazích bude pod
nik nejen v ohledu národním záslužným, nýbrži fi
nenčně výbodným.

4 (BZ

Upozorňění!

Ústřední svaz katolických spolků di
ecése královéhradecké přerušil styky s bý
valým redaktorem „Obnovy“ p. Vobejdou,
proto ho nedoporučuje sdruženým jednotám
za řečníka.

Dr. Fr. Beyl, Fr. Jukl,
předseda. jednatel.

(Zasláno.)

Bratří Rieger v Krňové a „pryč od Říma“

V poslední době ozvaly se proti naší firmě ne
spravedlivé a neoprávněné útoky, vinící naši firma
ua protikatolickém účastenství.

Vzhledem k tomu dovolujeme si eděliti a ve
řejností vysvědčení dp. děkana v Krhově, který více
než dvacet let v Krňově působí a který tadíž jest
nejkompetentnější osobou svědectví naší firmě vydati.
Dopis tento jest:

Biahorodým pánům P. T. bratřím Riegrům,

majitelům dvorní továrny na varhany
vKrňově.

Vzhledem kn článku „Orgel-Rieger und los
von Rom“, který v č. 38. dne 20. září 1901
přinesl „Máhr. Volkabote“ a který jak čest tak
i nejlepší pověst firmy bratří Riegrů těžce po
škoditi jakož i nemalou škodu jmenované firmě
způsobiti může, pokládám se za oprávněna ve
jménu pravdy a práva uejen své nejhlubší polito
vání nad učiněnou urážkou vyaloviti, nýbrž také
otevřeně prohlásiti, že páni bratří Riegrové na
bnatí „pryč od Říma“ žádného podiln nemají a
že zvláště p. Otto Rieger jako starosta města
Krňova se všemožně snažil odvrátiti protest proti
olomouckému sjezdu katolickému.

Obvinění v jmenovaném článku jsou docela
nesprávná a falešná a zdají se býti plodem
dávno chované pomaty a závisti,

Přál bych si ze srdce, aby tento noopřávn čn
útok nejen ctěné firmě žádné škody nezpůsobil
nýbrž jen na její prospěch byl.

Farní úřad « Krňově dne 28. září 1901,

Farní pečeť. J. Bittner,
děkan a farář.

Nechceme asics veřejně tímto prohlásiti, že
veškery články, poslední dobou proti nám uveřejněné,
které úplně jsou smyšleny, toliko z úmyslů konku
renční intriky 8 rodí, než přece tvrdíme, že veliké
výsledky ve příčině stavby varhan, kterých se naše
firma dodělala, jakož i ta okolnost, že konkarenční
firma za tak levné ceny jako naše pracovati nemůže,
byla příčinou toho, že tu sáhnuto bylo k prostředkům,
které každý poctivý člověk co nejoatřeji odeonditi musí.

Odvolávajíce se na vysvětlení našeho vldp. dě
kana, kojíme se nadějí, že veledůstojné duchovenstvo
vzhledem k tomuto našemu prohlášení zlomyslným
pomlnvám ua naši firmu vrženým žádné víry nedá a
uám svoji přízeň vzácnou i na dále zachová.

© V Krňově, v měsíci říjnu 1901.

Bratří Riegrové,
c. k. dvorní továrníci varhan.

Majitelé:

Gustav Rieger,
rytíř řádu Božího hrobu.

Otto Rieger,
vytíř řádu Božího hrobu a

rytíř řádu Fr. Josefa.

O
"Tržní zprávy.

V Hradci Králové, dne 9. listop. 1901. 1 hl.
pšenice K 13-00—14440, žita K 11-60—12-00, ječmene
K 8 80—1000, ovsa K 6:40—6+60, prosa K 9:00—1000,
vikve K 8.60—1100, hrachu K 20*00——22:00,jáhe) K
18:00, krup K 16:00—4000, bramborů K 190—2-40,
jetelového semínka červeného K 7200—88, jetelo
vého semínka (inkarnát) K 00.00—00'00, máku K 3200,
olejky K ———— -, lněného semene K 16-20—20'00,
100 kg. žitných otrab K 1200, pšenič. otrab K 11:00
1 kg. másla K 1992—2'08, 1 kg. sádla vepřového K
1-48—1-76, tvarohu k 0-32—0-36, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—000, jedna hl.. cibole K
+00—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:00—300,
1 kopa zelí 13:00—0000 K.

KOKA
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.
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IMá by tek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury. Pérovky

Ludvík Knepr'
v Mradol Kralové, Malé náměstí č“ 117.

vedle zálojny. o :

výbávy nevěstám. |
Cený mrné.
. Oponyý (draperie).Zácloný. : Žiněnkv.

ZDT 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,
bodinářa zlatník v Rychnově n.K,

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

PALDUS 4 POUR
dříve J. Jeřábek

v Hradoi Ikrálové, velká podsíň.
Jediný křesťanský modní závod

v dámských látkách.
Ku každému období ve velkém výběru nejprvnější novinky

hedvábné, vlněné a prací tu- i cizozemské.

Hedvábné a vlněnépokrývky. Šátky na hlavui převěsné.
gap- Úplné garnitury.

Vzory na požádání se zašlou. Obchod založen r. 1863.
Samety. "Si Pevnéceny. ff- Plyše.

Ispahan

Pozoruhodná n0
winka pro pány na
obleky moderního

vzoru a barev.
Metr zl. 4—,

Na úplný oblek 3 m.
Vzorek této Játky jakož

i bohatý výDar moderníchdruhá na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nabléd
nutí franko zašlou.

Pruní český zasila
telskýyzávod

Ed. Doskočila
v Checni.

Jedině PEŠOUTOVA
zdravotní

pérová žíněnka

činí lůžko skutečně pohodlné, vyniká nad veškeré
dosavadní matrace čistotou, trvalostí, odpadá
každodenní přestýlání, natřásání žíněnek neb
slamníků, které jsou vítaným útočištěm hmyzu a

rachu. Přes to jsou více jak o polevinu
Jewnější než všechny dosavadní. — Cenníky

těchto pérových žíněnek, jakož

vkusných pohovek
franko. — Vyrábí jediné

J, A, Pešout v Golč, Jeníkově,JOLIE
Pronajme se

1.) byt v IT. poschodí o 3 pokojích, kuchyni,
předpokoji a koupelně s veškerým přísluš.

2.) byt v II. poschodí o 4 pokojích, kuchyni,
předpokoji a koupelně s veškerým přísluš.

a dílna v souterainu.

Bližší k doptání u Záložního Úvěrního Ústavu
v Hradci Králové.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj
nébo 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

Josef i
Štěpán

závod

| poslacovačský

|v Pardubicích,
—opravuje—

| jakod $ nové staví

| oltáře, kazatelny, Ť
všeho druhn Sochy
a veškeré do oboru ;

| toho spadající práce
v nejmodernějším

| provedení a v cenách
velmi levných.

| V i
a všech nýtovaných soačásí stavebních. Výroba šeleznýchoken faconových,veškerých

- r mříží,náhrobníchi zahradním,vrat, Rod balkonů,výplnídodt m u ně. Navštírenkyvláště upozorňuji P. T. ny stavitele na práce stavební, výhr
Pan Josef Krejčík, vlastní výrobknejpraktičtějšíchYnejdokonalejšíchvzorů,vlastníhovynálezu,kleštin

umělecký závod sochařský a řezbářský
wPraze.

Pisárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova ol.
č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

V úctě podepsaný zasílá tímto uctivé příslušný obnos
za krásnou sochu Panny Marie s dítkem.

robní se zárukou.
V úctě veškeré

stavební a umělecké

všech druhů
A dolí Vachek, nabízí

zámečnictvív HradciKrál, EBÍSKU pská
Dlouhá ul. č. 108, naproti cejchovnímu úřadu. koihtiskárna. .

S vroncími díky

P.Jan Dostál XXOXCXXXOOXAOOOOOOCX
farář v Slaném Sedle n Vorlíka.

Český
křesťanský zasilatelský sávod

firm“

LADAAMLKOTA
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučuje veliký výběr

černých a modních látek

AL BUO LÁDŮ,

tovární sklad a půjčovna 8

pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

|
x
X

—— Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
Výhodné platební podmínky

ŽXIOOOOOOCNOOOODOCKÝ

nalézá se nyní :

na Eliščině nábřeží Č, 276

proti labskému mostu. bez zvýšení cen.
Vzorky na požádání zdarma a franco.

E
Příležitostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník,apřípežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Erálové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých „granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z novébo a čínského stříbra, ozdobné stolní

! nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
drubů se zárakou 1—3 roků za ceny levnější

než všade jinde.

Veškeré zboži je úředně skoušeno a
značeno.

Správky we přijímají a lorně zhotovují, téš
veškoré eprávky hodinek se vyřizují.

MY"Věe za levné ceny. "B |Staré skvosty se kupuji a vyměňují.



Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučoje specialní soalost
u prováděnímalování kostelův růz
ných případných elozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
Da skle, na dřevě a na kůži.

OY- Práce a objednávky"B
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na Velkémnáměstí č. 36, vedle bisk, residence. x
18B060G006BE,

EDAT0000000POTOPÍ

O POE S

Josef Neškudla,
c. a kr. du. dodavatel

vJablonnémnadOrl.č.d.96
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstvu
svůj všadež osvědčený a mnoha doporn
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

vŘadh kostelních parameniů
praporů a kovového náčiní. — Illnstr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zasílají.

Adresa vědy doslovně úplná.
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i První DR
i katolickým zasilatelský závod R

A dosef Poláček A spol, $

J továrna na sukna v Humpolci
doporučuje veliký výběr černých a

modních látek pro P. T. veledůst.
: duchovenstvo,

Ku přání poskytují se výhody platební.

Vzorky na požádání zdarma a franco. £

ele.

aaa oldoto ata atoleta.

Oltáře, kazatelny, a t,d.
nabízí

.V

PřanŠKK JIPOUŮ,
ávod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání,

bp 1- dej l bejn14

Ignáce Neškudla Syů
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici «vČechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Výprachticích)

doporučuje P. T. veledůstojn. duchovenstvu
svůj osvědčený a často vyznamenaný

výrobní závod
A všech kostelních naramentů.

al Cennfky, vzorky i roucha hotová na ukázko E
5 se na požádání franko zašlou. E

AONEKERAAATFNMNENNEANÍ

KNKNKXKESKKNNKONKEK)

= SUKNA "A
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
: k nastávajícímu obdvbí

ra nejlevnějšípevné oeny nabízí a vzorky
na požádání zašle

V, J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

KEPDXREDICOIX|ESIGODXGOIA

Malinský kře
letošní eklizně,

5 kg. asi 15 kořenů K 6—5, 20.. „520
5, „2 „ „ 4505, 130.. 14

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky K2
1 kg. Hincian . „K 120

zasílá

Josef Mikulecký,
vývoz mal. křenu v Kutné Hoře.

CHIXEHIXGHI0GSIXGODXEGHOIDXMGO2

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školsk.
chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst.
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

C.k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
Jana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsoustavco
8 uejdůkladněji a v cenách nejmírněj
M ších; opravy a přestavb

varhan provede za nejmírnějšíc

podmínek, žech Mvšech soustav pro
harmonia kostely,školy a

Ň salony v nejlepšímprovedení8pé
“ —E tiletou zárukou a za lceny mírné.

taxepara americká harmonia (Gottage
Organa) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonií na požádání
zdarma a franko.

Róbb44444044444b4b

3 Superfosfáty Ž
animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťaji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

W“ Nenahraditelné "08

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnoa nahraditi.

Dále: kostní moučku, chliský ledek,
síran amon soli draselnaté, kalnit,

specielní hno Ivo pro stébliny a okopaniny (

Pošternekou sádru superiostátovouku vrchnímu hnojení jetelišť a kongerrování

ulovatiny).

továrnana k g (HJ V v Břeclavi
lá hnojiva ' Roztokách.

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

|
chlévskémrvy,ploní vápno i

+

kyselinu sí- Poštorně E

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskéul. 27. i

dodávají s přesnou zárukou obsahu

Tovou a umě- a v Lísku

PřrrPPPOTTTPPTTA

:
i
:
:
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Prvni výroba

věžních

p v Čáslavi

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 věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce na splátky;cena

levná, jakost výborná,

ZKÁZE PODLEHNE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valcha wžďy potrvá, neboťtvrdostí Anezdol
ností mramoru jeat nezimarná,vždy bladkouačistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší sněhobílé
vyprání, tím i úsporu na prádle, mýdle i času do
cilí jako žádná jiná pračka aniž prací etroj. Při
tom všem jest též levná, v dřevěném rámu za
sazená, stojíť 5 IK. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belcrediho třída, 525.

Klosety pro. nemocné
v elegantním

provedení,
zaručeně ne
zapáchající

dodáv

« J. Bazoni, Počátky.

MZaloženo r. 1850. o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatnín apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronzu a jiných kovů

vše silně v ohni zlacené a stříbřené, snčseručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle 8
zašlou se již svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy V. T. zákazníků a odporučuje se ted k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
uádobek na sv. oleje, lamp, lucereu, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, |poptávky
týkající se

© služeb vojenských ©
vybotoví ©. a k setník

Janouškovec
(býv. mnob. doplů. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolené kanceláři jen

F*raha-=II., Eliščinatřida 1080.
Na venek obratom pošty.



Oltáře,sochyaj.
< Ď 5 5 ve vkosném a levrném pro

hospodyňskéškolev BroděNěmeckém$"7% mm 7“
JF ropočnodne I. prosince 1901.0 '| Petra Buška synové,

Škola ta umístněnajest v nové, moderně vystavěnébodově, k níž přiléhají stavení| $ uměl závod řezbářský a sochařský pro
hospodářská,zabrada a pozemky. Prospekty zašle a veškeré dotazy zodpoví řiditelství ústavu, práce kostelní

Kuratorium hospodyňské školy vwBrodě Německém, 3, v Sychrově(Čechy), založenaroku 1853.
dne 30. října 1901. Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

> ; i hlédnatí franko zašleme.

Božena Tuarkovů, ředitelka, Václav Kabeláč, předseda kuraioris. © | Nejlepšíodporučení!| Plánya rosprětyse neúčtují.Provedeno ke 800 oltářů.

Veledůst.úder, i řeholím,ústavům| PEF TYS === : . AaPlT o nstyu i Sklad hotových . mělé

uctivěoznamuji,že za tovární cemy zboží | dámských žakelů F. ďJ.1r out, vyšívánía plissování,zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na dámský krejčí
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla a límců Látky na skladě.
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve . w Hradci Králové . y i
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním nejnovějších facon. Malé náměstí. Tržnice. Objednávky dle míry (|
dárkůma j. Levné ceny. 1.patro. se rychle zhotovují.

Výborné creamy ku holení Matem a| Fh Eal . PA aSchavingcolnmbianamístomýdlazasílám| ŘE- ara 5000 ak 5 0 SČ
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I zl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníze vrátím. 3

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Pří větší objednávce poskytují svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje

. PYŠDÍD (9 proc 4 a;

! mh JET E Mikulášské dárky
stupce) ; +5lze obdržeti od 2 h výše.

odborný umělecký závod ý

malbuokenkostelních BAZAR ČUPR

NÝ

BCIPád
oVCSÉ

—— ———

nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti. S PRAHA-I,, : Divadelní ulice
V dokonaléúctě . novébitšeMaléhonáměstí(dive| | PYOt kavárně p. Flaly.

Václav Dvorský,
sklad voňevek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Etlščina tř. 1 n.

Ph. Mg. B. Y. Morávek

přes 60 roků na Malém náměstí
pod loubím) doporuěuie se Pro sl. spolky značná sleva.

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha- Žádají se P. T. páni pořadatelé, by:
tému figurálnímu provedení a k vůli sestavení objednávky udíleli ně
síce 6 se šelešnými rámy, sí- | Wkolik dní předem.

těmi 1 vsasením. .

Veškerérozpočty,akissyi odborné František Čupr,

Kotásek/U M

E ukleny. i
Výrobalikérů,lihovin,sodovévody. Skladvína. ke defnitivatoder obchod galanterní a modní pro pány

Droguerie. Materiální obchod. „0D“ Nesčetná-veřejnéipísemná-pochvané uznání a dámy v Hradci Králové. j

PRB* Doporučuje se co nejlépe. “ji Založenoroku 1886. n

Dílzůvzdání.
Jakkoliv palčivý bol ve dnech ztráty předrahé naší manželky, matky atd., paní

Anny Jelinkové, roz. Poncovy,
projímal srdce naše, přece přehojné a láskyplné účastenství, jehož se nám ze všech kruhů vysocectěného spolu
občanstva dostalo, zmírnilo krutost žalu nevyslovitelného.

A za tuto vlídnost, rodině celé prokázanou, jest povinností naší vysloviti
o w ovdíky své nejvřelejší

J. B. M Nejdůst. p. p. Ed. Janu Nep. Brynychovi, biskupu Královéhradeckému, slavným zástupcům sborů
samosprávných 1 úřadů státních, slovutnému panu Dr. Fr. Ulrichovi, poslanci na sněmě zemském: a starostovi
města Hradce Králové, slovutným pánům doktorům Klumparovi, Baťkovi a Tvrzskému, pečlivým ošetřovatelům,
velebnému duchovenstvu z Hradce Králové, Pouchova a Městce Heřmanova, vysocectěnému učitelstvu i sborům
pěveckým z Hradce Králové a Pouchova, slavnému výboru podpůrného spolku II. živnostenského společenstva
v Hradci Králové, milým a váženým spoluobčanům Malšovským, pánům majitelům dobrotivě zapůjčených povozů,
všemu nám tak přátelsky nakloněnému obyvatelstvu našeho venkova, dárcům překrásných věnců a: všem
příbuzným 1 přátelům, kdož buď slovem, nebo písmem, nebo soustrastnou vzpomínkou potěšil nás —
k smrti zarmoucené.

Bůh sám odplatiž Vám skutky tyto milosrdné, Bůh sám z hojnosti darů splatiž Vám dluh. za. nás
a rozmnož k rodině naší vzácnou přízeň tuto, o jejíž zachování srdečně se doprošujeme.

V HRADCI KRÁLOVÉ, 11. listopadu 1901.

Jindřich Jelínek,
manžel.

Majitel Politické družstvo tiskové v Hradci Králově. — Vydovatel a zodpovědný redaktor Antonín Pochmon. — Tiskem bisk. knihtiskárny v Hrader hral,
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To můžete.
Pořád slyším, že jsou v Rakousku velice

smotné poměrya to prý vinou těch rozličných
vídeňských vlád. Jen aby to nebylo naopak.
Aspoň mně se mnohdy zdá, že Rakousko je
nejveselejším státem na světě. Podám důkaz.
Minulý týden mne sám pan ministr upravedl=
posti velice obveselil. Jeho zásluhou totiž
bylo, že jsem si vzpomněl na oblíbenou druhdy
anekdoto. Muž jeden často přicházel domů
pozdě v noci 8 veselou opičkou, čili jak
Němcí říkají — im apgeheiterten Zastande.
Jedné noci rozlítostnila se žena nad tím tolik,
če řekla: „Poslouchej! Tohle já už snášet ne
budu. Jdu a oběsím se“. Na to maž: „Dělej
Baruško, jak rozamíš“,
. Každé podobenství pokulhává, říkali la

tiníci, a tak to bude i s touto anekdotou,
užiji-li jí za podobenství toho, co nedávno
odpověděl J. E. pan ministr Spens Boden
katolickým kněžím, o ochranu nábožen
ství aduchovenstva proti útokům židovsko
liberálního tisku jej žádajícím. Pan ministr
se vytáčel, že prý konfiskace — zabavování
— časopisů nic nepomáhá, ještě horlivěji prý
se zabavená čísla shání a čtou. Na to řekl mu
kněz Breitechopf: „Nenalezneme li ochrany

vlády, budeme nuceni protestovati veřejně
proti tomu v našem tisko a poučiti veřejnost
o tom, že není pro nás katolické kněze, jak

se zdá, žádné ochrany. Na to odpověděl pan
ministr rakouské epravedlnosti: „To můžete".

, To můžete! DělejBaruško jak rozamíš!
Tu je jistě jakási podobnost mé anekdoty se

elovy páně ministrovými. Ovšem je tu takénepodobnost. Pan ministr nebyl totiž při tom
vesel — jm apgeheiterten Zustande —ale jak
noviny píší, rozčilen. To mu nemám za zlé.
Jako „opičky“ nejsou u všech lidí stejné, an
někdo v takovém stavu je rozčilen čili mrznt,
mnohdy až rozzuřen, a jiný, jako ten v mé
nnekdotě, je vesel a dělá vtípy, tak což divu,
že ani ministři „katolických“ říší nebývají
vždy veseli, přijde-li k nim deputace katolíků,
nýbrž—jak se libozvučnějimístomrzutiříká
— rozčileni.

„Ale ať už pan ministr byl mrzut -nebo
rozčilen, my jsme se tou celou událostí roz
veselili. Máme totiž, jak J. E. pan Kůrber
říká, vládu nestrannon čili ke všem stranám
spravedlivou. A proto se oddávám naději, že
od nynějška bude rakouská spravedlnost jako
ku katolíkům,zrovnatak epravedliváik „isra
elitům“. Jakmile se totiž jen dost málo napíše
o těchto „rovněžtak jako 0 jiných z ochrany státa
se těšících občanech“, hned bývá list takový
a zvláště Obnova konfiskována. A to má pak
za následek — aspoň dle náhledu pana mi
nistra spravedlnosti — že se to zabavené číslo
tím více čte a že se po něm lidé tím více shá
nějí. A proto, jak dovfáme, nebude se nyní
nic více, co by proti „israelitům“ psáno bylo,
konfiskovati. Bylo by to totiž strannické. Co
by proti katolické církvi a jejím sluhům psáno
bylo, to 8e nekonfiskuje a lidé se po tom ne
shánějí a neškodí jim to tedy; co by však proti
„israelitům“ 8e psalo, to by se konfiskovalo a
tím více by se to čtlo a velice by jim to ško
dilo. Tak jsem tedy o té řeči strážce spra
vedlnosti rakouské svým klerikálním rozamem
a myslím, že zcela správně, uvažoval. Což divu,
že jsem se rozveselil. Což divu, tvrdíme-li do
datkem, že nemusíme na mnohé věci a na ty
velké daně v Rakousku naříkat, když je nej
bůře a kdyř smutek bolem srdce svírá, naše
spravedlnost ihned nás obveselí. A poněvadě
jsem se v žádných novinách nedočetl, že by iněkdejindetakovoutodůslednoua nestraanou
epravedlností občané obveselování byli, což
divu, že 80 mi mnohdy zdá, že Rakousko je
nejveselejším státem na světě. Ano čekám, že
se obveselíme ještě více. Až se budou lidé
tím více po tom shánět, 00 proti nepřátelům
křesťanství a křesťanského lidu psáno bylo a
až bude ubohá věrná choť našeho liberálního
státu brečet, že to už není možno vydržet a

V Hradci Králové, dne 23. listopadu 1901. |
——— —

že se oběsí, dostane se ji, poněvadž stále ve
veselé náladě jsme, odpovědi: Dělej Baraško,
jak rozumíš.

U pana Masaříka, který také úžasnou
nestranností ku katolíkům a jich odpůrcům se

proslavil, by to aspoň nebylo nic divného,dyby s takovou vyhrůžkou nu národ vyjel.
On totiž učil o sebevraždě asi tak, jako že by
člověk, když by ho avět moc dopálil, 80zavraž
diti směl. A poněvadž čím dále tím méně kře
sťanství v srdcích a v rozamu jest, mohlo by
se mu státi, že by jemu bolestně nad nevděč
ností českého národa Ikajícímu a rozhorleně,
že se oběsí, volajícímu, z tisíců a tisíců hrdel
vstříc zavznělo: To můžete. Ale kdyby i jeho
miláčci se měli takhle zapomenonti, já bych
se nad ním, že jsem katolík, nezapomenul a
zvolal bych: Pane professore to si nedělaj!

A to bych učinil, ačkoliv vím, že on i
celému národu českému k gabovraždě, čili po
professorsku řečeno, k přimknutí se českého
národa k Němcům radil. Ó, jak líbezná byla
by to asi hudba pro mnohé pány ve Vídni a
Jinde! Jak mnoho jich totiž jest, kteří národa
tomu až nestoadně ubližují! Zpití jsouce pýchou
svou bezbožecko=velkoněmeckou, dráždí český
národ, aby dělal revoluci, což by bylo jeho
sebevraždou. A kdyby nějakým odbojem přece
pohrozil, ta byta známá spravedlnost 80 neroz
čilila, ale velice vesele by odvětila: To můžete.

Rovněž tak by to bylo, kdyby národ
náš od staletí proti církví katolické štvaný
k nějakému rozkolu náboženskéma se strhnouti
dával. Jak rádi by to viděli prušáčtí ve
lezrádci! Vždyť dle „Politik“ budou prý
co nejdříve k luteránství od církve kato
lické odetupovati c. k. státní úředníci a to
v hojném počtu. Dle povela Wolfova čekají
prý jen na tu dobu, až bude vhodno najednou,
tedy v celém zástapo tak učiniti. Čechové
budou, jak prý Bismark řekl, pro Prusko
zralí, až budou ovanjelíky. Kdyby tedy mezi
Čechy nějaké „pryč od Říma“ povstalo, tu
by jim od jistých pánů i ve Vídní se naléza
jicích radostně vstříc znělo: To můžete.

Bohu díky, že Čechové v téhle věci mají
rozum. I samy „Radikální Listy“ pustily se
do evanjelíků českých, kteří výslovně vyhlá
sili, že 8 tím „Pryč od Říma“jsou spokojeni.
A kdybychom byli tak vychováni, jako děti
protestantské bývají „konfirmovány“, tu by
ohom mobli slepým pastorům českým, „spoko
jenost“ takovouto vyjadřujícím, volati: To
můžete.

Tolik totiž dnes jisto jest, že a tváře
toko ovanjelického vlastenectví dnešního str
žena jest Škraboška. Ukázali se v tom avětle,
v jakém jeme je před lety líčívali, ač se
tehdáž „katolíci“ vlastenci proto ua nás bně
vali. Naříkají ovšem dnes pastorské listy na
nevděk Mladočechů. Ale tyto to, jak se zdá, tak
jako rakonskoa spravedlnost, nerozčiloje.

Na Čáslavsku se stalo, že přišel statek
evanjelický sňatkem a úmrtím jistého evanje
líka do rukou katolíků. Pan pastor Pelíšek ze
Semtůše naříkal velice a kázal při pohřba
tom o „trním korunované ženě“. Až do ne
dávna věřili zfalšovanými dějinami svedení
katolíci, že páni pastoři a jejich ovečky
opravdu jsou „trním korunovanou matro
nou“ (vážnou paní). A český liberalismus
miloval ji jako věrný choť. Dnes ge věci
mění. A kdyby dnes pan Pelíšek spustil a
brozil, že si ta trním korunovaná „něco
udělá“, myslím, že by ze svého opojení
k střízlivosti se probonzející český liberalismus
zcela chladně řekl: Dělej Baraško, jak rozamíiš.8

Vkolleji Karolinské mistři protestant
ští vstaré rukopisné knihy z bibliotheky
(ne ze soukromé, professovské, ale a kolejní)
prodávali sami. Tak čteme při roku 1605,
že odprodali panu Hojfmanovi několik

faserly se počítají levmě, |
Obnovavycházív pátek v poledne. | Ročmk VEL

svazků starožitných knih. Ze to napsali
pro paměť, z toho lze usuzovati, kterak
nevinně brali tu věc. | Asi též lak lze vy
světliti návrh Adama Zálužanského a ji
ných komicsařů, aby byly »z knih na
větším díle psaných na pergameně písmem
starodávným, lak že se sotva čísti mohou,
málo některé vyberouce, ostalek prodány, a
za lo jiné knihy užitečnější (?) k doplnění
koupeny; ještě při roku 1Ór7 psáno, že
Tomáš knihař chce koupili vpergamenovy
knihy“, a mistři mu povolují snesše, »pokudď
by se našly tilegibiles libri (nečitelnéknihy)
a měli by je žváti moli, aby se uprodaly«.
(Koniáši, nečervenej se).

Winter: Život na vys. školách Pražských.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 2. listopadu.

(K pověstem o nové persekuci českého národa. —
Polštické chameleonství na staroměstské radmicí. —

Poznámky o národopisných sbírkách u Praze.)

Kde se vzaly, ta se vzaly, ale faktum to
jest, že se Prahou plíží pověsti, jakoby se prý
za stávajících politických, národních a hospo
dářských poměrů chystala proti národu če
skóému doba nové kraté persekuce. Někteří
pánové prý k tomu činí již přípravy a jenom
čekají na pokyn, aby začali. Čarná tyto po
věsti utajiti a mlčením prominouti nelze. Ne
víme sice z jaké příčiny a proti komu má
býti nějaká persekuce zahájena, avšak pověsti
O ní 8e roztrašující nemůžeme vyvraceti nebo

všeobecně cítěnou a viděnou, kterak českému
národu nepřátelský tisk směle a svobodně si
proti nám vede, jak všeněmecká propaganda
v německých krajích Čech řádí, jak na Mo
ravě dokonce přepadením českého města Li
tovle přímo zahájena byla již skoro válka ob
čanská. Nevěříme, že by se toma všema, pokud
to zákonům neodpovídá a pokud se toi zájmům
rakouské říše příčí, nedal učiniti během čty
řiadvaceti hodin rázný konec! A když bychom

ji chápali, že naklonění nám krahové českýid neunavně jenom z lásky k něma vohleda
národním „otužovati“ připouštějí, toho nechá
peme, že se trpí v českých zemích dnes již i
nedotknutelné osoby zeměpána našeho a Jeho
doma dotýkati se tak, jak 80 to importovanými
sem z Němec knihami děje.

Již « měsíci červenci jsme na těchto
místech poukázali k tomu, co se v českých,
Němci obývaných krajinách tropí za agitace
ve Drážďanech tištěnou knihou „Kronprins
Radolf“ a spisem L. Stratenusovým: „Fůrstin
und Mártyrerin“, vydaným v Berlíně. K těmto
pamfletům pak, za které by domácí autor i
s tiskařem byl z fleku zavřen, přibyl v po
slední době v lipské Reclamově Universalní
bibliotece jako č. 4241 a 4242 z péra jakési
Clary Tschudi vyšlý spisek „Elisabeth, Kaise
rin von Osterreich“, který se ve přítomných
dnech i v Praze veřejně prodává a jde oa
dračku.

Na německé muže působí se ve schůzích
pastory atd. a německé ženy a mládež získá
vají se pro všeněmeckoa věc spisy podobnými,
jaké jsme zde uvedli. V naší říši za stávají
cích poměrů nejsou všeněmeckou propagandou
pronásledováni jenom Čechové, ale zde jest
zahájeno a z nepochopitelných nám příčintr
pěno snižování a urážení dokonce již i dynastie
a samotného zeměpána. Německá mládež, ně
mecké dám: a vůbec německý lid spisy ty
přímo hltají. Jak se kolportají akdo tak činí,
o tom zde se šířiti uni nechceme.



Proto nám vybrůšky spersekucí českého
národa připadají jako počátek konců, které
v českých zemích za nynějších poměrů co
nejdříve nastati musí, aby nenadešla najednou
chvíle, kdy by byli z nejvyšších míst ke zod
povědnosti přísně volání ti, kdo poměry ty
zaviňojí a trpí, aby se mohly tak měle a
troufale nad českými zeměmi rozšiřovati.

Český národ persekuce nějaké báti se
nemusí. Přečkal jich již i v poslední době
kolik a vždycky při tom konečně šťastně po
chodil. Něco nepříjemného musil sice zakositi,
těžké oběti přinésti, ale pravidelně potom,
když se ve Vídni uznalo, jaká to byla chyba,

ředce alespoň některé rozšíření práv evých
ostal. Proto ať se dnes Prahou Be plížící po

věsti o nadcházející nějaké nové persekuci
českého národa osvědčí jako pravda, anebo ať
zůstanou jenom zbožným přáním naších ne
přátel, český lid zajisté půjde si svou cestou
dále, nedá se ze svó duševní rovnováhy vy
plašiti a konec konců bude stará pravda, že

ježka pěstí zabíti nelze. O to Be pokoněeljiž lidí více, mocnějších a chytřejších než-li
jsou ti všeněmečti pánové, kteří by nás nej
raději nu světě neviděli.

Ostatně jest nemyslitelno, aby po poslední
slavné nedávné návětěvě J. M. císaře a krále
v Praze mohlo státi se něcotakového skutkem.
"To jsou zajisté jenom touhy naši vlast milu
jlcich a cenících osob, které by zde rády
lehké a dobré živobytí měly a které jsou tak
lenivé, nemoderní a přežilé, že se nechtějí na
učiti česky mluviti a vidouce, že bez znalosti
češtiny všem lenochům u nás dnes kariera
jest uzavřena, touží, aby pod sluncem sebevě
domého českého národa nebylo. Podotýkáme,
že směry ty daleko více, než-li český národ,
pronásledojí dnes jeho královský dům, panojící
rod, jak se každý, kdo ae opravdu o tom chce
poučiti, přesvědčiti může, sledem toho, kterak
se u nás německá mládež, německé dámy a
vůbec německý lid za hranicemi tištěnými,
nedíme tam tóž sepsanými knihami k vážnosti,
úctě a lásce k zeměpánovi a Jeho rodu vy
-chovává.

To jsme měli za potřebné pozoamenati
při zmínce o pronášených vybrůžkách novou
persekucí českému národu.

Mužná důslednost a pevnost přesvědčení
není dnes žádnou silnou stránkou českého ve
řejného života. V českém lidu ka př.panuje

bolný pocit, vyvolávaný neblahým shonem ve
řejných okolností a pocita tomu se dává prů
chod ve výroční dny bitvy bělohorské a upá
lení M. Jana Husa, jak jsme předešle vyložili.
Ke zmírnění pocita toho v duši lidu má
z ohledů na budoucnost a v politické prozí
vavosti působiti každý, kdo zlepšení poměrů
národa našeho spatřuje v činorodé, platné
práci a ve skutečným poměrům užitečně od
povídající politice. Zejména pak k tomu za
vázáni jsou ti, kdo nějaký bolný, z těžkých
veřejných poměrů vyplývající pocit míti ne

PEUILLETON
Noční příhoda.

Píše J. S—a.

Bylo to kdysi v lednové noci kpáté hodině.
Noc ta plnila celou spící i nespící zemi a ovšem
i naši chalupu hustě nanesenou barvou komína.
Tma jako v kufru, ba skoro jako bývá nočního
času od nádraží do Hradce. Ani jedna zvědavá
hvězdička se nedívala na zdravý spánek dvou
malých robátek: totiž mne a bratříčka Petra, kteří
jsme tmu v jedné postýlce přespávali. Jakmile
věsk staré bodiny paterým zakuckáním oznámily
pokročilost času, bned nás, čilé sokolíky ze spánku
vyrušily. Co dělati? Abychom si krátili dlouhou
chvíli spřádáním hlubokomyslných nočních dumek,
na to jsme byli ještě příliš mládi; proto jsme šá
ili noční nudu rozličnými dětskými líbeznostmi.
I bez lucerny dlouhých výkladů každý snadno
uhodne, že jsme ve své prostomyslné kratochvíli
aeskrblili ani jarým jásotem ani gestikulací v roz
ličných variacích. Tím jsme ovšem snedno zahnali
Morfea našcho tatínka, jenž si za námi na lůžku
druhém hověl. Ženám nechtěl po svém vyrušení
k zdaru našeho plesu gratulovati, to jsme poznali
z málo sympatické poznámky, jejíž stručný obseh
byl: »Milé dítky, buďte tak dobry a nechte mne
spáta. Kdybych však chtěl oposiční poznámku
milého tetínka do slova opakovati, musil bych se
přiznati, že v protestu otcově se v skutečnosti ne
vyskytla ani slova emilé dítkye, ani »budte tak
dobry«. Přísnost ta seslabila naši bujnou energii
ovšem o značné procento; a ačkoli jsme s přáním
otcovým v milých svých duškách úplně nesou
blasili, přerušili jsme na chvíli líbezný ples,

Morfeus, který odskočil jen nedaleko od
otcových víček, sklížil je brzo zas. Pohříchu na
naše oči se mu klihu již nedostalo, A v několika

jenom memohon, ale také míti nejsan oprávněn
Mozi tyto šťastné u nás osoby uáleží

dnes presidinm a pak většina členů rady král.
hl. města Prahy. Pánové ti byli při příležitosti
Jubilea padesátiletého panování a pak po. le
tošní návštěvě Prahy jako loyální opory trůnu
vyznamenání -vysokými řády, za něž se jeli
ke stupňům trůnu do Vídně poděkovati.Ztoho
lze právem souditi na jejich smýšlení a pře
evědčení. To jest zřejmé a jasné.

Avšak v českém národě žije také řada
mužů, kteří byli buď sami auebo jejich přá
telé za různých okolností a poměrů politicky
etiháni a i vězněni a kteří jsou následkem
toho dnes ve zcela jiné ovidenei, než-li pánové,
kteří byli za svou loyalnost vysoce vyzname
náni. A čeho jsme byli v posledním měsíci
svědky?

Když blížil se výroční den bitvy bělo
borské, pokládali mužové, kteří šijí v trvalé
oposici proti vladám J. M. císaře a krále, dáti
svému politickému smýšlení výraz a veřejně
je vysloviti. Z daleka city a smýšlení šádného
epolnobčana podceňovati aodsaxovati nechceme,
zejména když pro sebe stejnou šetrnost vyža
doujeme. Proto činíce každého za jeho jednání
zodpovědným jeho samotného, ohražujeme se
proti němu jenom potud, pokod by jednáním
tím bylo znásilňováno smýšlení a city naše.
Nevadí nám tudíž, kdyby se někdo třebas
v trní vyváleti chtěl. Z toho důvodu také ne
máme nic proti tomu, když někdo chová jinaké
názory, než-li. jakých jsme my. Jako máme
my důvody ke svým náhledům, zajisté že ion
má příčiny míti mínění své. Ovšem že cizí
mínění na místě svého diktovati a vnacovati
si nedáme. Na tolik svobody a šetrnosti máme
rávo. Nepřekáží nám tudíž docela nic, jak
do na některou historickou událost patří a

co z ní vyvozuje, pokud tím nezabíhá v opráv
něnost názorů našich a nechce je snižovati,
zlehčovati a tupiti. Ať si své mínění vykládá
slušně a přesvědčivě, jako máme práva činiti
a činíme my. Proto jest nám lhostejným, když
v mezích své oprávněnosti někdo historické
události vykládá, aniž by při tom ae snažil
jinak smýšlející provokovati, k falešným zá
věrůmvěcineznalésvádětia případněi omyly
a neznalosti své jim vnucovati, Z tohv důvodu
rozbor sporných otázek od povolaných k tomu
objektivních činitelů na všeobecně přístapném
místě rádi vítáme, avšak city a osobními dů
vody zbarvené agitace a projevy nezdají se

nám na oficielním místě naší době nějak platněeloužiti.

Proto jsme byli tím překvapeni, když
najednou presidiom a městská rada král. hi.
města Prahy zasedací síň na staroměstské
radnici, již Severočeské jednotě k odbývání
valné hromady odepřely vy'louvajíce 60, že
ji propůjčí jenom schůzím se blahovolným
programem, propůjčily k odbývání agitační
schůze politické při příležitosti výročí bitvy
bělohorské. Stalo se opět zrovna to, co 8e stalo
při výročí upálení Husova, což potom bylobabsky. popíráno..

Nijak onomu vlastenecky a „pokrokové“———————————
minutách zapomněla srdéčka naše na př.liš určitou
vůli otcovu a pobáněla přerušenou zábavu opět
v čilý ruch. Tím jsme dobrého tatínka, připravili
již o sny na dobro a nám byla vyslovena nelibost
důraznější,

Nežjza nedlouhou chvíli se rozčeřil po třetí
pokojný vzduch útulné světníčky plesem našeho
bdění; ale než mladická nerozvážnost se mohla
jen poněkud rozvinouti, uzrál v hlavě otcově
prospěsný reformační plán. Jakým způsobem by
měl proti nevázané krisi reakci podstoupiti, měl
hned promyšleno. Jako muž z lidu sice nikdy nad
listy vyšší fysiky nesedával; ale z prakse přece
už dávno věděl, jaký vliv má na lidský organis
mus ráz koulí pružných i nepružných. Byl do
vedný v zpětném táhání i kroucení; vždyť byl
provazníkem.

Hned si v hlavě srovnal, že může zkušsiti
savézkušenosti na našich mladých hlavičkéchse
zvláštním zřetelem na umravnění. Nemohl-li po
dvakrát vývody praktické filosofie mínění naše na
správnou dráhu uvésti, chtěl uvésti v pohyb aspoň
vlny citu. Inu cit, vlasy a boltce mohou býti u
malých robátek k ledačemu dobré. Otec sice ne
užíval často osvědčené methody již vymřel'ch
psedagogů, ale nyní jej k tomu vedla krajní nut=
nost. Všecko měl ovšem promyšleno na ráz; a již
jsme cítili podezřelý šustot v noční tišině.

Kdybych byl znal už tehdy Šekapíra, byl
bych snad prosil jeho slovy: »Přijďte ke mně zítra
a uvidíte, že jsera člověk tichý«. Ale byli jsme
oba zcela ticho; a v trapném očekávání katastrofy
jsme nepustili přes ohradu zubů ani potřebný
dech. Nepotřebovali jsme dlouho uvažovati, že na
nás kvačí b llada, jež dvěma tragickými akty mo
hutný rozruch v duších naších způsobí.

Matící ruka hned tápala po našich blavičkéch,
černou skvrnou nevázanosti stížených.

Prvalm trpitelem byl Petřík, čekající na první
akt truchlivého děje s úplnou resignací. Z šusti

nejredikálnějšíma křídlu našich politických
plavcůna sklenici vody nesaslíváme,že ebtělo
míti shromáždění své v tak významném míště,
jako je staroměstská radnice. Svědčí to jenom
o pronikavé jeho podnikavosti. Ale překva
půje nás, že s nejvyšších míst vysoce vyzna
menaní pánové, kteří letos vícekráte svou
loyalnost projevili, najednou na to vše zapo
mněji a že nenalezli slušného důvodu, pro
který by byli svou zasedací slň mohli odříci
politikům zcela opačného smýšlení a projevů,
než-li jaké vykazuje nosení vysokých řádů.
Ke schůzi oné mohli pánům velice snadno
propůjčiti jinou vbodnou místnost, ale oni
ochotně vyhověli řečníkům, jejichž řeči se
nijak nekryjí s řečmi, jež oni lotos vůči ze
měpánu pronesli.

To překvapuje, to svědčí o nedůslednosti
a veliké slabosti přesvědčení, která hraničí již
skoro s falší. Jest-li jsou téhož mínění, jako
nejradikálnější křídlo úašich státoprávaíků,
proč to otevřeně neřeknou, proč to jako mu
žové nepřisnají a proč také všichni, kdo pro
propůjčení zasedací síně na staroměstské ra
dnici k agitačně politickému pojednání o bě
lohorské bitvě hlasovali, na schůzi tu nešli?
Nechceme se dále o tom šířiti. Naši radikálové
projevili avé city a vykonali při tom záslužnou
věc, když ukázali, jaký „doch“ na staroměstské
radnici dnes panuje. Dnes se tam pánové
ohýbají loyalností a zítra ochotné připonštějí
mluvíti ve smyslu zcela opačném. Kde je dů
slednost? Jak potom vypadá mínění rozhod
ných kruhů o takovéto epolečnosti, která
vždycky jeduá jenom tak, aby zůstala pořád
pěkná ? Kam takovéto veřejné jednání povede ?
Leda ke zmatkům mezi námi a k opovrhování
námi ve kruzích, jejichž vážnost a respekt
vůči nám zástupcové naši zjednávati a udržo
vati jsou povinní především mužnou důsled
ností. Bez obalu máme za povinnost na ta
kovéto cbameleonstvípoukázati, když to žádný
pražský list „neviděl.“

+ .
e

Jedním z bolestínů přítomných dnů jest
spůsob, jakým chtějí někteří pánové v Praze
pěstovati českoslovanský národopis. Poněvadě
toto jejich působení vymyká ae z hranic osob
ních hraček a kratochvílí a veřejnost vede
k vesprávným závěrům, máme sa časové 0
otázce té promlaviti.

Z české chalupy oa jubilejní výstavě r.
1891 vznikla nová celá národopisná výstava
českoslovanská, konaná r. 1895. S potěšením
nejupřímnějším jeme tehdy v Praze vystavený
obraz svérázného života, a jeho jevů v lidu
českoslovanském sledovali. Pohled naň byl
českému oku líbeznou,povznášející pastvou a
srdci českému utěšením. Bvětlé stránky výstavy
té daleko vyvážily tu a tam také vyskytující
se její stíny. Avšak mysliti, že bylo pěstování
českého národopisu vymyšleno teprve v deva
desátých letech minulého století, bylo by
nesprávným.

Pro každého vlastimila potěšitelným bude
sdělení, že pěstování národopisu mělo jako——ě——————————P
vých zvuků a dutého dvojího plesknutí pochopila
mladost moje i v příšerné tmě, že se skamarádilo
rámě otcovo dosti intimně s ježatými kučerami
Petrovými. m

Nečekal jsem ovšem dlouho na druhý akt
tragoedie; ale jak jsem byl překvapen! Známo,
že předvídání nehody často hůř pálí, než když ji
má již člověk na krku. A proto není divu, že
jsem se při zmíněném pěstování a česání v bez
děčném pudu sebezáchrany při hrůze nastávající
schoulil na lůžku do nohou a isoloval se — pokud
čas stačil — peřinou před možným úrazem.

Uplatnil jsem tak prakticky dvě velepotřebné
zásady, že totiž moudřejší ustoupí a tonoucíi
stébla se chytá. Také jsem se ho chopil, a k ne
malému překvapení pomoblo. Když totiž asi osmi
vteřinová mimika na Petrovi skončila, následovala
kratičká pausa, v níž trestající ruka lovila po pa
měti po hlavě druhé.

Leč Petřík zmátl v hrozné tmě otci všecku
orientaci. Z velikého sebezspření a z chvalitebné
trpělivosti nevydal ze stíněných prsou ani hlásku,
takže trestající se ani dle hlasu nepřesvědčil, koho

svou trestem očistěnou a zemdlenou posunul po
svém podsru stranou právě na ono místo, jež
v šťastnějších chvílích předešlých mé hlavě útulek
bylo poskytovalo. A tak když sáhl otec až ke stěně
po »tom druhéme, aby tské jemu mluvou posuň
kovou svou nelibost projevil, nahmátl opět čílko
Petrovo. Že bití není žádný med, v tom zajisté
všichni hlubocí myslitelé souhlasí; že však dvoj
násobná porce tohoto hořkého koření jest ještě
horší a že se ještě nesnadněji atráví, to mohl po
chopiti i šestiletý Petr a také to hlasitě uanal.

V prvých čtyrech vteřinách druhého aktu
sic myslil ve své naivní prostotě, že jest. to jen.
nějaká oprava nebo nutný doplněk dílu prvého a
nenamítal ničeho. Když však se trest prodlužoval
na vteřiny další, vnikl do týrané hlavičky paprsek



jeden z nejdůležitějších bodů svého programu
museum království Českého již v letech tři
sátých, tedy před více než-li sedmdesáti lety,
skrátka před dvěma lidakými věky. A otcem
národopisné části programu toho nebyl nikdo

jej. nežli slavný český bistorik Fr. Palacký.. Museum království Českého pak program
tento pěstovalo tak, že jeho českoslovanské
národopisné sbírky nemají sobě rovných. O
tom se může každý bez brejlí a dalekohledu

řesvědčiti. Ve středu a v sobotu odpoledne
e to v Praze možno provésti zadarmo. Jest-li
tedy se dnes uěkdo domnívá, že národopis
u nás před desíti lety „vymyslil,“ jenom do
evědčuje si sám, jak málo ho znal, neboť
kušdý takový výtečník by měl také věděti, že
vedle zamákáho masce- názodopis- -takó-RB=
nejvýš pilně a systematicky pěstoval již před
čtyřiceti lety zvěčnělý Vojta Náprstek ve svém
průmyslovém museu. Jeho sbírky v obledu

tom bn vzácnými poklady. Kdo nevěří, aťtam běží,všechno to tam ještě leží!
, o Když pak byla pořádána r. 1895 národo

Pisná výstava a národopisci od loňska nevěděli
si rady, co dále e vystavenými věcmi, aby je
židé do ciziny nevyvezli, když nevěděli, co
má jaký význam, co jakou cenu, tu hezky
tiše za jejich zády, aby k nějaké blumáži
čerstvých národopisných autorit nedošlo, získali
úředníci musea království Českého skoro všechno
vzácnější a cennější pro sbírky zemské. A sice
stalo se tak v oborech všech, pokudvystavené
památky byly povahy museální. Koneignace
toho jsou otištěny v musejníku.

Napotom ovšem že proti zřízení nového
národopisného musea nikdo ničeho nenamítal.
U nás vážnému slovu roznmí se teprve oby
čejně až za deset let a proto jest mnohdy
lépe nechati působiti zkušenost. A ta se nyní
dostavuje. Všeobecná moda pěstování národo
pisu ustoupila modám jiným, národopisem
obírají se zase jenom odborníci jako před
výstavou několik ochotníků. Jak obecný smysl
n přízeň veřejnosti oproti dalšímu zařízování
národopisného musea stojí, to nejlépe cbara
kterisuje nevšímavost českého lidu k loterii,
vypsané v jeho prospěch. Tak mosil býti po
znovu odložen tah, poněvadž její losy nebyly
rozprodány.

Ani nám nenapadá v neprospěch musea
toho psáti. Jenom ať si působí, jak mu možno

a jak páni bez přehánění všelijakých předstírání dovedou. Avšak znalci poměrů předpo
vídají, že během času dojde k tomu, že se ná
rodopisné mneenm vlastenecky rozejde. A
mají za to, aby se tak stalo raději dříve, bez
menších útrat a nákladů a aby odersdalo
sbírky své jednak museu zemskému, (jehož
budoucnost doporoučí, aby 8e nezbytně roz
dělilo v oddělení přírodovědecké a historické,
každé do zvláštní budovy), a jednak museu
průmyslovému a pak museím krajinským. Celý
pak národopis českoslovanský může najíti
znamevitý a jednotný útolek svůj v histori
ckém oddělení musea zemského, kde také

pomátky literární a umělecké jsou uloženy.tím se má pro budoucnost počítati a tak
by byla dnes otevřená otázka národopisného

moudrosti a pochopení situsce; vždyť přece cítil,
že se mu udílí nad záslubu a nad potřebu. A
k čemu ta předchozí pausa? Měl mě sice dosti
rád, ale myslil si, že nemusí právě nyní býti
mým bromosvodem, když ho už bez toho břímě
trestu prvého dosti tlačilo. Proto se hradil hlasi
tým protestem, proč má trpěti za sourozence.

, Já jsem byl při tom ovšemv Jiříkovu vidění,
ale i při pochopení omylu u mne bledá bázeň
zvítězila nad láskou bratrskou. Proč se hlásit o
vyplacení účtu, když už bez toho byl vyplacen
z polovice jinému? Proto jsem mlčel a filosofem
jsem zůstal. Na reklamaci bratříčkovu taťinek za

deklamoval hněvivě: +Budeš tichof Ten edrubýc
už svůj dft dostal. A nepřestenešli křičet, začnu
ještě jednou, abys měl proč křičet. Celou noc
abych nespal,
„Ač měl Petr do cvikru učencůdaleko,přece

si hned na prstech vypočítal, že nebývá vždycky
do třetice všeho dobrého a proto snesl i finale
furioso, zatím co má kající dušička ani nedutela.
Když tedy od oka «tomu druhému« v ošemetné
šálivé noci stejnou dóstotec daroval, skončil nemilý
program a šel zas přivolati poslední trochu spánku.
I my jsme libé usnuli.

Když pak se již slunko troštovalo vrhnouti
trochu úsměvného jasu do noční temnoty, byli
Jsme již vzbůru a“tu se vše po nové interpellaci
Petrově znamenité vyavětlilo, „Věk to máš scho
váno«, prorokoval mi nyní již usmířený otec; a
Já se ani nepamatuji, při jaké příležitosti mi byla
uschovaná záloha hotově vyplacena a zda to bylo
s úroky. Ale z oné tragické noci jsem si odnesl
přece mnohou zkušenost; poznal jsem, že noc
nebývá přítelkyní člověka a že neradno drážditi
mocné; ale zároveň jsem nebyl poznání, jsk i
člověk zkušený se v noci může mýliti, jestliže si
nerozsvítí,

musea nejlépe rozřešena. Není třeba nějak
8 tím chvátatí nebo zlou vůli vyvolávati,
avšak neuškodí, vážně a věcně veřejně před
nésti, co by bylo v záležitosti té nejlepším
a k čemu také nepochybně dojde, nenajdo-li
ce zvláštní mecenáš, který by památný podnik
národopisný několika miliony podepřel. To
bylo potřebno v otázce této pověděti.ABA

Drobná obrana.
"Nemávistktutettigenel.Předešlejsme

vpozornili na zneužití vědeckého bádání, kteréž
splodilo falešný názor životní i světový a tím
vydalo slabší a zvláště pracující lidi v bídné
otroctví bezohlednému materialismu. Poroba
tato falešnou vědou zaviněná vzbadila odpor
a přímo nenávist ku pěstitelům vědy každé a
ka každému intelligentovi, jenž nepracaje
zrovna motykou aneb lopatou. Nenávist ku
vědě a vzdělání vůbec jest chorobný zjev, pro
tože bije stejně nevinného 8 vinníkem. Fu
lešnou vědu, založenou na výmyslech a zapro
danou kapitalistickým otrokářům, ovšem patno
vší bezobledností potírati, ale vědecké práce
nutno vysoce si vážiti, protože pravá věda
ulehčuje ruční práci a zpříjemňuje nám život
vezdejší. Nejsou také všichni badatelé bez víry
v Boba a bez lásky k bližnímu. Ba vyslovu
jeme přesvědčení, že největší učenci byli lidmi
hlaboce věřícími a pro blaho lidstva horují
cími. Jedním z předních zakladatelů moderní
fysiky jeut francouzský učenec Ampére (+ 1836),
jehož lidumilnost vyplývala z víry, jak o tom
svědčí úryvek z listu soukromého: „Můj Bože,
Ty'e dovolil, abych sem přišel seznat, jak jest
zkaženým tento svět, jenž se mně ze vzdáli
zdál býti tak stkvělým. Čím jsou všichni tito
na svou vědu pyšní učenci oproti duši, jíž se
zjevil Bůh! Modlete se přátelé, abych se
vždy vítil zde nespokojeným a nestal se tím,
čít jsou jiní“ (Ampěre z Paříže '/, 1805 u Va
leona str. 284.).

A nebyl snad učenec Ampěre vědcem
drahého, nýbrž prvého řádu. Jeho vědecká
methoda nebyla jenom vrstevofkům jeho ob
divuhodnon, ale dodnes i naší době zdá se býti
nepřekonatelnou. Ještě r. 1872. kladl J. Bar
trand, stálý sekretář francouzské akademie,
Ampěra po bok Newtonovi, tvrdě o práci Am
pérově: „Ampérovy výzkumy jsou dosud v ma
tematické fysice nejobdivabodnějším dílem po
výzkumech Newtonových“. Náboženská hluboká
víra oduševňovalaa řídila všecko vědnckébá
dání velikého tohoto dachu a hle, výsledky
bádání ducha zbožného nejenom se vyrovná
vají, nýbrži předstihují výzkumy mnobých no
věreckých badatelů. ZbožnémoAmpéru nikterak
nevadila úcta ku nevyzpytatelným tajemstvím
víry ve svobodném vědeckém bádání, čímž vy
vracuje se paušalní tvrzení nevěreckých novi
nářů, jako by víra a věda nedala se sloučiti.
Českým realistům, mlnvícím tak velkopansky
opovržlivěo katolické víře, věda Ampérovase
nehodí do programu, protože je usvědčuje z
malého obzoru duševního. Ovšem nějaký rozdíl
byl přece mezi zb žným vědcem Ampérem a
nevěřícími mnoltými rozřeďovateli vědy Ampé
rovy. Ampére při všech svých výzkumech zů
etal skromným, pokorným a lidamilným, kdežto
mnozí ochotníci vědečtí jsou sobečtí, domýšliví
s směšněnadutí i na čiperné rozřeďování cizích
výzkumů. Zakrývajít svou arrogancí nedosta
tek původuosti i novosti své práce u předatí
ranou humanitou zakrývají své sobectví. Velká
a alavná jména hlubokých vědců nalezáme
vlastně jenom v táboře nábožensky věřících
lidí, proto výsledky jejich učené práce prospěly
lidstvu. Učenci Leonardo da Vinci, Koperník,
Galilei, Pascal, Volta, Ampére, Secchi, Pasteur
a j. budou vždy těšiti se vděčné -vzpomínce po
tometva jakožto dobrodinci člověčenstva a práce
jejich nebude moci nikdy upadnouti v zapo
menutí. Za to však ničivá a prodajná pavěda
Haeckelů, Vogtů, Bůchnorů, Straussů, Darwinů
a Tyndalů bude časem vymýtěna z vědeckého
bádání jako bezcenný brak, jenž zbytečně
zdržel falešnou svou theorií postup vědy. Jenom
kletbou bndou provázeny vzpomínky na tyto
Škůdco lidstva, kteří nadháněli vodn na mlýn
vyssávacího kapitalu a kteří vybudovali ny
nější soustavu bezohledného, brutálního 80
bectví. Všecky oslavy a jalové chvály, kterými
zvláště židácký tisk vynáší tuto škodlivou vědu,
zmizí časem jako dým a zdravý úsudek lidstva
dojde k poznání, že všecky ty útoky židáckých
novín na tak zvanou temnota katolických
křesťanů byly jenom kalením vody ve prospěch
nesvědomitých chytráokých sobců. Falešnou
vědou opovrhujme, pravé vědy 3i važmel

K rozdělení diecésí. V tomto čase,
kdy by rádi Wolfovci viděli vČechách diecési
čistě německého vedení, napadá nám jedna
vzpomínka. Arcibiskup Arnošt z Pardubic byl

za Karla IV. metropolitou celé české provincie
a nic mu pří tom novadil jeho český půvud;
při tom mějme na mysli, že práva metropoli
tova nad biskapy české koraay byla tehdy
daleko větší než nyní a že uváděla biskapy
v skotečnou závislost na arcibiskapovi.

Roku 1365. vymohl Karel IV. na papeži
tu milost, aby český arcibiskup vykonával na

všecky časy práva stálého legáta apoštolskéhov biskupství Rezenském,Bamberakém a Mí
šeňském; tak se dostalo českýmimetropolitům
práva kontroly nad biskopstvími německými.

Roku 1371. dokonce Pražský arcibiskup
uváděl osobně v úřad a statky nového arcibi
skopa Mohučského dle nařízení Karlova, čím
se mělo zpečetiti, že Jan Očko z Vlašimi jest
vyšším hodnostářem než arcihiskap Mohačský.
Jakého lesku a jakého politického důrazu

hové tím nabývali, pochopí snaduo ten,
kdo zná tehdejší mocný vliv církve v celém
společenském životě křesťanstva. A dálo se to
tehdy zcela hladce bez nacionalistických
bonří říšských Němců. Nic platno, ten „kleri
kalismos“ přece jen poddaností Čechů odmě
hoval znamenitě,

Jak byli Čechové v poslašenství svém
velikými! Nyní by ovšem málokterý náš ná

odní velikánovič vedl při vjezda papežové doíma koně papežova za úzdu jako to učinil
zúcty k hlavěcírkve náš Karel IV. Alepatřenana
to, co tento skromný panovník vše pro Čechy
vykonal a srovnejme to s vlasteneckými vy
moženostmi | našich © „neklerikálních“ | Ivů.
Otázka církevní, pevné zak otvení ducha kato
lickéhov našem národě — to bylo do nedávna
mnohým směšnou hloupostí. Snad v nynějším
nebezpačenství poněkud zmoudří; vždyť již nyní
mohou sezniti a uznati, že převraty v příčině
církevní nejsou jen tak věcí ledabylou pro naši
národnost. Rozdělením diecásí by utrpěl národ
náš bolestnou rána. A rozdělení to si přeje
Wolf a mimo německé protestantstvo též ně
mečtí „taky katolíci“; proti tomu se však
v ryze vlustenecké snaze staví čeští kaěží.
Badou li ještě dosnd od lidí zaslepených z řad
vlasteneckých vylučováni? Jestliže se budou
našemu kučžstvu i při nejlepších úmyslech
od oficielních vlastenců nohy podrážeti nadále,
kdo z toho bude míti škodu největší? Národe,
prohlédní a poznej své přátely!

„ Husité a Čas. Když kardinál Karvajal
z Říma přijel r. 1448 do Prahy, tu dle zprávy
letopiscovy husitští Pražané „proti němus slavná
processí vyšli s takovů, jako kdyby novéhokrále
měli přijíti; a tak sú jeho pod nebem přijali,
i šli s ním do Prahy, spívajíce latině takto:
„Zavítal jsi otče nejmilejší, kteréhož jsme
očekávali v zármutcích našich“

Když roku 1447 universitě potvrdil papež
Mikuláš její privileje, „z toho bylo jest veliké
potěšení mistrómi studentnom učenie Praž
ského.“

Za to Čas: „Husovo jjméno jest výra.
zem našeho boj proti Římu, jehož výslednost

TEARS
Politický přehled,

Říšská rada zase už nemůže nikam. Nové
českoněmecké konference na obzoru, nové vy
jednávání, Čeští poslanci obviňováni jsou z bezdů
vodného maření Činnosti parlamentní.

Císař sám se vyjádřil, že to tak dále nemůže

vůle a odvahy.
Se strany vlády činí se všemožné pokusy,

aby se přece k něčemu užitečnému parlament
dopracoval.: A v té těžkosti přispěchali německé
strany dr. Kůdrbrovi ku pomoci. Předsedové
klubů levice na schůzi se uradili a světu také
projevili, aby za účastenství vlády začalo se vy
jednávati mezi stranami, Čechové mají slušnou
ochotou přispěti k odklizení národních neshod.
Jedinký den nesmí prý se ztratiti, aniž by se o
rozpočtu nepracovalo.

Jak jest upřímným ten:o projev, ukázalo se
17. list. v Brné a Olomouci, kde za vedení
tamních starostů na protestních schůzích usnesli
se páni Němci, že všemi silami budou jednati
proti zřízení české university na Moravě.

Mluví se též o změně jednacího řádu
v poslanecké sněmovně a mezi poslanci se
s určitostí tvrdí, že říšská rada bude rozpuštění,
nenastane-li brzy vyjasněná situace.

Posl. Wolf ve svém časopise vyzval státní
úřednictvo, aby hromadně vystoupilo z církve.
Již se celé řady úředníků poslušné u Wolfa ohlásily.

V Zíhřebě konala se 17. list. schůze všech
slovan. posluchačů univer. za předsednictví rektora
ve prospěch zřízení slovinské university v Lublani.
A ve Lvově demonstrovalo několik set rusínských
studujících ve prospěch zřízení rusínské university,

Konference zástupců | vlády rakouské a
uherské v záležitosti autonomního celního tarifu
jsou právě v proudu.



Studentské nepokoje v Barceloně ve Špa
mělsku rozšířily se i na Madrid.

Ve Francii utvořily psní z tříd šlechtických
a měšťanských ligu (spolek), která vzala si za
beslo: hájiti u ajetek, vlast a svobodu. Na ven
kově přihlásilo se k spolku tomu již na 500.000

členkyň.
Rusko sesiluje dále své vojenské postavení

na dalném východě asijském.
Vůdce Boerů Maritz ukořistil prý 6000

koní a několikrát objevil se před branami Kap
ského města. Dewet už je zase na světě, sám
Kitchener se přiznal, že vyslal několik kolon
proti Boerům, již se objevili pod vůdcovstvím
Deweta. Zášť obyvatelstva v Kapské osadě proti
Angličanům se vzmáhá. Za to Boerům kapští Holan
dané vždy účinněji pomáhají. .

Mezi Venezuelci e Kolumbijány následkem
povodní uzavřeno třínedělní příměří.

Neobyčejná úcta Karlova (Otce vlasti)
netoliko k dějepravě ale i ku předmětům

jejim a ke všem památkám dávných časů
jest jedním z nejcharakterističtějších rysů
v celé jeho povase. Staral se nejvíce 0vadě
lání dějin českých. K jeho šádosti Plichta,
děkan Prašský, třikrát přepsal na pergamenu
kroniku Kosmovu ze starého exempláře, který
jiš byl strouchnivělý a od molů prožraný.“

Dr. Kalousek. Karel IV.

Z činnosti katol. spolků.

Sv.-jesefskáJednota katol. jinochů
a mušů pro Slozské Předměstí a okolí
pořádá v neděli dne 27. t. m. o půl 3. hod. odpol,
veřejnou spolkovou schůzi v hostinci p. Valseka ve
Svinárkách s tímto programem: 1. Přednáška jedna
tele vp. J. Černého. 2. O záložnách dle vzoru Raiffei
sena. pojedná redaktor „Obnovy“ p. Ant. Pochmon.
8. Zápis nových členů a přijímání příspěvků.—

Z Černilova. (Přednáška).V katol. národní
Jednotě naší bude vldp. Dr. Fr. Reyl z Hradce Krá
lové v neděli due 24. listopadu 1901 o 8. hod. odpol.
přednášeti o thomatě: „O saměrochv nynějším hnutí
rolnickéra“. Prostranný sál spolkových místností do
jista bude naplněn při přednášce tolik u nás oblíbe
ného p. řečníka. K závěrce přidána bude i čásť zá
bavná. — Vetap členům a uvedeným hostem volný.

Z Chrasti. (Přednáška). V neděli dne 24.
t. m., o 3. hodině odpolední, přednášeti bude v ka
tolické Jednotě v Chrasti, v sále u České Kornny,
nejdůstojnější pan biskup, Eduard Jen Brynych.
Vetap jest všem, i nečlenům, volný.

Ze Skutče. Lidovýspolekkřesťansko-socialní
ve Skutči pořádá dne 1. prosince 1901 v hostinci
p. Svěráka mikulášskou zábava se zábavným progra
mem a rozdílenímdárků. Vetopnéosoba 20 h, rodina
40 b. Začátek o půl 8. hodině večer. Čistý výnos ve
prospěch spolkové pokladny.

7 Lomnice m. Pop. Dne 10. listopadu
odbýval zde katol. polit. klub pro okresy Jičín,
Semily, Jilemnice veřejnou členskou achůzi a spolu
valnou hromadu. Účastenství bylo četné a průběh
schůze klidný. Předseda důst. p. J. Kousal, farář zo
Mříčné, pronesl řeč o politické situaci, v níž slovy
přesvědčivými a jasnými vylíčil poměry na říšské
radě a naše k nim stanovisko. Vysvětlil také průběh
volby zemského poslance na Jilemnicku. Po řečí p.
předsedy přihlásil se k slovu velebný p. J. Filler,
jednatel klubu n zvlášť vřele njímal se atrany agrární,
v níž vidí nám vzrůstati novou pomocnici ze řad ka
tolického rolnictva. Pan předseda míní, že netřeba
se ukvapovati — a poukazaje na dosavadní jednání
agrárníků v říšské radě, kteří v několika případech
hlasovali 8 našimi úhlavními nepřáteli. Rozvinula ee
zajímavá debata, v níž celkem konstatováno, že
strana agrární jest velice blízka našemu národohospo
dářskému programu — že mnoho může přispěti k ná
rodnostníma smíru, že mezi zvolenými poslanci jsou
mužové velice řádní a katolíci upřímní, — ale třeba
vyčkati, nedají-li se také oni svést na cesty bludné,
jeko jejich kolegové v radě říšské. Někteří pánové
přejí vi, aby klabové schůze odbývaly se aspoň čty
řikrát v roce. Uvažováno o tom, namítáno, že u nás
v horách pro neschůdné v zimě cesty bylo by to
obtížno. Rozhodnutí zatím nestalo se v tom ohledu
žádné a poukázáno jen k tomu, že předseda může
svolati schůzi, kdyby toho zvláštní vyžadovala po
třeba. Pak přikročeno k volbám, Ač pan předseda
přál si, aby zvolen byl laik, a navrhoval některého
z místopředsedů, právě na vřelou přímlavn jejich
předsednictví zase přijal a spolu s ním s malou
změnou i ostatní pánové znovu zase na ará místa
volbou povoláni. Nato zapsáno mnoho nových členů.
Zdař Bůh!

Polit. klab křesť.-sociální pro okr.
Král. Hěstec v Kněžicích. Dne17.t. m.o
8. hod. odpil. konána v Kněžicích v místnosti kla
bovní velmi hojně navělívoná veřejná schůze lidu,
kterou klub svolal, aby oa ní pojednáno bylo: I.)
o úpravě veřejných míst v obci a 3.) o fom, co bu
deme nyní pěstovati místo řepy. Obojí thema krásně
probral velováž. pán Hynek Burian, řiditel hospo
dářské školy v Nor. Bydšově, který se vzácnou ocho
tou úloby té ae podjal a v srdečném tonu mnobo

dobrých rad « bohatého poklada avých vědomostí a
skušeností nám . Dej Bůb, aby hu sdara!

Laskavosti velecténého p Hiditele ještě jednouvzdáváme své upřímné díky. —

Ze Skoremle. V neděli dne 17. listopadu
pořádala u nás katolické jednota Cnelavská veřejnou
spolkovou! schůzi, aby povsbudila i občanstvo zdejší
k ualožení spolku podobného. Schůse účastnilo se
mošů množství veliké — i pp. učitelové a starostové
přítomní byli. Schůzi zahájil dp. Fr. Beran, kaplan
z Caslavi, předseda jednoty. Po krátké promlavě
udělil slovo vlp. Frant. Joklovi, kaplana z Hradce
Král., který promluvil o „významu křest. socinlisma“
pro celou opolečnost lidskou a krátce poukázal i na
nejdůležitější požadavky, jichš strana křesť. soc. do
máhá se pro rolnictvo. Na řeč tuto navázal místní
dp. farář Fr. Hnátek, který poukázal na důležitost
spolku křesť. soc. pro místní obec a okolí a vysval
přítomné, aby hneď přihlašorali ee za členy spolku,
jehož stanory budou co nejdřívek vládnímu schválení

předloženy a pak spolek saložen. Členů přihlásilo sened hojně, Kdyš pak někteří členové Cuslavští
přednesli ještě uěkolik žertovných výstupů, byla
schůze za povanesené nálady ©ukončena. ©„Zdař

TĚ Te
R. 1370 Karel IV. za sto hřiven sto

čtrnáct knih sakoupil; ty knihy náležely dřív
děkanu Vyšehradskému blahé paměti, toho
roku | zesnulému, které lýš v Avignově a
v jiných dílech světa byl nakoupil“

Beneš z Weitmile.

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diocésní. Vysnamenání: p. J.

Jos. Šrámek, bisk. notář v Novém Bydžově, jmenovánsprávcem vikariátního úřada, p. Adolf Honig, c. k. vo
jenský karát v Josefově,bisk. notářem. Ustanoveni
jsou: p. Jos. Mejenar, farář ve Vopřku,za faráře do
Záboře, p. Frant. Bakeš, farář ve Rtyni, za faráře do
Č. Skalici, p. Karel Adam, farář v Křižlicích, za fa
ráře do Moravan, p. Jan Říb,neomysta, za vikaristu
v Hradci Králové, p. Frant. Velebný, neomysta, za
kaplana do Červ.Janovic, p. Jos. Kratochvíl, admin,

za kaplana v Záboři, p. Jos. Píof, kaplan, za admin.ve Smidarech, p. Karel Brandeje, za kaplana do Že
huně, p. Jarosl. Šourek, kaplan v Červ. Kostelci, za
administr. do Rtyně, p. Karel Hrdina, kaplan v Něm.
Prusnici, za kaplana do Červ. Kostelce, p. Jan Grob,
kaplan,za administratorav Jičíně. V Pánu zesnuli:
p. Jos. Radimský, kněz na odpoč. v Oubyslavicích +
9. listopadu, (naroz. 1847, vysv. 1871.), p. J. Menčík,
majitel zlatého zásl. kříše s kor.,vik. sekretář, děkan
v Jičíně, 1 12. listopadu, (naroz. 1826, vysv. 1884.),
p. Bohumil Kabát, archivář a rogistrator bisk. kon
sistoře + 15. listopadu, (narozen 1854, vysv. 1884.)
Uprásdnila se: Fara voRtyní,patron.kníž. Schaum
burg-Lippe, od 11. listopadu; děkanství v Jičíně pa
tron. kníš. Trautmanedorf Weinsberg, od 13. listop.;
fara v Křišlicích, patron. nábož. matice, od 19, listo
padu b. r.

Pohřeb vdp. archiváře Kubáta.
Když jeme pohřbívali před měsícem náhle skonavšího
dra Beneše, byl zdravotní stav nerozdílného jeho dlou
boletého přítele vldp. archiváře Kubáta tak porážli
vým, že se mu amrt dra. Beneše musila utajiti a od
cestováním jeho zakrýti. Ale ani tato opatrnost, ani
obětavá péče p. MUDra. Baťka nebyly s to, aby
mohly zachrániti etatečnou a silnou konstrukcí
tělesnou před zábeřnou chorobou, jejíž zhoubný vý
sledek dal se napřed přesně určiti. A tak zrovna za
měsíc v den pobřbu dra. Benaše skonal v hradeckých
kruzích oblíbený kněz Bohnmil Kubát, jenž po 13 let
působil před svým nynějším úřadem v duchovní aprávě
v Hradci Král. Zeanulý vyslovil za živa přání, aby byl
pohřben v rodné vai Branné, proto v městě našem
měla býti mrtvola pouze vykropena, ale výkrop tento
stal se účastí obacenstva a církevními obřady alav
nějším, nežli mnohý slavný pohřeb. Obřady smuteční
vykonal, průvod pohřební vedl, jakož i zádušní měi
sv. obětoval vedp. kapitolní děkan Mgr. Frýdek a as
sistencí 14 kněží -za veliké účasti obyvatelstva hra
deckého. Průvodu súčastnily se všecky obecné i mě
šťanské školy a obchodní škola se sbory učitelakými;
za rakví v průvoda abírali se členové vad. kapitoly a
místního duchovenstva, p. místodrž. rada Steinfeld,
p. fia. rada Šimek, p. sabstitut Hubáček, p. náměstek
Weinhengat, p. patronatní komissař St. Červenýa
j. v. Smuteční sbory a reguiem zapěl precisně pěvecký
sbor pp. bohoslovců e pp. choralisty kathedrálního
chrámu. Po posledním církevním obřadu věnoval na
hranicích města vadp. kapit. děkan Mgr. Frýdek ně
kolik vřelých slov památce zesnulého a již loučili
jsme se opět s jedním milým druhem. Rakev s mrtvo
lou zavezli si příbuzní vozem do rodné obce, kdež
v neděli vykonal pohřební obřady a promluvil po
hřební řeč vsdp. kanovník dr. J. Soukop, krajan a
epolarodák zesnulého za účasti 4 kněží, všech míst
ních spolků a celé farní obce. Odpočívejš v pokojil

Dar. Pau Jindřich Jelínek, měšťan a mydlář
v Hradci Králové, daroval sa příčinou úmrtí choti své
pí. Anny Jelínkové 30 K ve prospěch místních cho
dých v Hradci Králové,

Klieperovo divadle. Sukovaspolečnost
sa posledního svého pobytu v Hradci Králové vydo
byla ai uměleckou snshou a svědomiton pílí uznání
všech přátel umění dramatického. Ovšem, še epole

čenské sympatie platily i jiným spološnostom, ktaré
po Sakové ensembla k náza zavítaly, ale bylyte city
více osobní náklonnosti, nešli atříslivoukritikou dik
tované. Společnost Sukova si však usnání zaslongila
na sákladě skutečně adařilých výkomů a uměleckého
vkoau, protožlze doufati, še tyto sneby budou i nyní přízní
obecenstva podporovány. První dni byla však návětěva
divadle slabou, což lze přičístí as na vrub dokonča
jícím tanečním hodinám. Návštěva Maryšy ce jiš
polepšila. Maryša také byla pěkně sebrána. Hlavní
úloby byly pí. Košnerovou, p. Lachmanem, Sukem a

(kem a plným zdarem podány, takže upolečnosti neschásí na dobrých silách. Doufáme, že i volba reper
toiru bude vědy tak šťastnou, aby svlástě každodenní
návětěvnící, studující mládež, mohli každé předsta
vení navštíviti.

Ozdoba facady pensionatuškolských ve
ster získala značně umístěním 2 velikých soch Spasi
tele a Matky Boží va výklencích hlavního riselita po
obou stranách malovaných oken. Sochy byly věnovány

jiebým dobrodincem a zhotoveny v Paříži. Socha Spacitelova jest jabilejní sochou, ješ na rozhranní obou
století vztyčorány byly na povýšených místech. Výraz
obličejů jest velmi něšný, celková prácedokonalá, jen
poněkad sytou polychromii ahladiti mual zub času.

Sňatek. P. Ant. Grčechl, c. k. poštovní
asistent © Hradci Králové a a). Olga Slavíková, dcera
majitele knihkopectví v Novém Bydžově, slavili 14.
Hstopadu eňstok ovůj v děk. "chrámu v Nov. Bydžově.

Z jednoty katolických tovaryšů. V
pondělní členské echůzi přednášel vdp. předseda Dr. Reyl
„0 příčinách nynější krise společenské a řemesinické“,
V neděli dne 24. listopada bude přednášeti vp. ku
plan Jakl „O křesťanské domokracli“, Začátek o Ď.
bodině odpoledne. Vstup volný. Rozdávání dárků o
sv. Mikuláši bude letos pořádáno ve droraně „Adal
bertina“ v neděli due 1. proslnce. Dárky přijímá
mlčelivě p, Jakubský v „Adalbertina“, —

Lidová přednáška universitníhoprof.Dr.
Frant. Scherera o věku dětském po stránce sdravotní
přivábila v aeděli 17. liat. do dvorany vyšší obch.
školy v Hradci Králové přemnoho obecenstva; dvo
rana byla přeplněna S účastestenstvím vyslechli účas
tolci tuto časovou přednášku, o niž p. professor po
jednel blavně o výživě přirozené a umělé s o významu
onemocnění vzniklých z nesprávné výtivy, Druhá pře
doáska o témž předmětu bude v neděli 24, list. v
téže místnosti.

Přátelé myslivosti r Hradce Královéa
okolí pořádají 26. ledna 1902 v Hradci Králové
v „Adalbertina“ | „poslední léč“ ve způsobu let pře
dešlých. Nový program a nové překvapení očekává
účastníky.

Poplatníkům oseb. daně z příjmů.
Za účelem provedení dodatečných voleb do komise
odhadní pro osobní daň s příjmů pro polit. okres
Hradec Králové bylo seřazení poplatníků dle výše
daně re 3 rolební sbory ve smyslu $ 181. zákona o
osobních daních ukončeno a jest ve smyslu $ 184.
/. tamtéž :/ poplatníkům osobní daně z příjmů podlé
hajícím volno, v době 8 dnů od 31. listopadu 1901.

inajíc v úředních hodinách od 8—132 hod. dopo
ednea od 2—5 hod. odpoledne v místnostech berního

referátu c. k. okresního hejtmanství v Hradci Krá
lové po předložení průkara o povinnosti osobní daně
s příjmů v příslušné seznamy volební nablédnouti.

Ze Slez. Předměstí Katol.Jednotazdejší
pořádala v neděli dne 17. listopadu v hostinci pana
Josefa Špryňara na Slezském Předměstí Rathův obraz
ze života: Písmákovra dcera. Hráno bylo bezvadně —
ba dle všsobecného úsudku i přísnějších kritiků vý
borně. 81. Mařenka Němečková v titulní úloze Kristy
rozvinula svůj v pravdě umělecký talent v plné
síle — hrála seopravdovým zápalem a uchvátila hrou
poslachače — což platí téš o otci Kristy, Rubeši,
kterého mistrně podal p. Jakabský. Výborně podány
byly všecky ostatní úlohy. SI. Fr. Hejemanová v úloze
Veroniky Zítkové zasloužila si plnou měrou pochvaly.
Rostomile podala stařenka Tapon sl. Jakubská. Rov
něž velmi hezky hrály slečny Havlíková a Řeháková.
Mužské úlohy byly téš vesměs zdařile podány pp.
Havlíkem, Zilvarem, Stejskalem, Schánělem, Špryňa
rem, Barvou, Hejcmanem, Duškem a Mífetínským.

Souhra byla znamenitá,

Z krahů rolnických. Přípravnépráce
ku provedení zákona o úpravě řek Labea Vltavy
jsou v plném proudu. Vohledu tom zřízen při mlsto
držiteletví království Českého poradní sbor a takový
i ve Vídni při ministerstvu ee právě zakládá. Ježto
e úpravou řek těsně souvisí otázka úpravy pozemků
při březích jejich ležících, a poněvadž zemědělství je
základem veškeré národohospodářské společnosti, jest
si co nejvíce přáti, by veškeré kruhy zemědělské za
sazovaly 8e 0 náležité zastoupení evó v poradním
sboru vídeňském, jakož i by zemědělci atali se členy
právě tvořícího se „Středolabského komitétu“. jenž
bude se zápalem i zájmy nás zemědělců hájiti a
který budo hbleděti naše přání na kompetentních
místech uplatňovati.

Dary. Vys. ctp. Felix Bachner, c. k, místodrž,
rada a okresní hejtman v Jičíně, aby uctil památku
zesnulého vdp. děkana Jana Menčíka, věnoval místo
věnce na rakev 20 K místním chudým, ač tomu není
dávno kdy daroval na ozdobu zdejšího chráma Páně
sv. Ignáce 120 K. — Vp. Vojtěch Lebduška, kaplan
v Chotěboři, daroval jednotě katolických jinochů a
možů v Sopotech 5 K. Zaplat Bůh

Z Jičíma. V posledním čísle „Jičínských
Novin“ čteme pod nadpisem „Našim matkám a vycho
vatelům“ následojící: „Jest známo, še výchova dětí
v různých pensionátech a internátech jest čkodlivá;
sde ubíjí ao duše dětská v době, kdy jest nejrníma
vější a nejpřístapnější a tím dusí se dobrá povaba“.
Na to odpovídáme v otázkách: Byl plaatel těch řádků



+ takovém ústava? Žil tam aspoň nějekou doba a
měl dobrou vůli žíti tak, jak dádá domácí řád po
dobných ústavů? Upřímná odpověď by byla jistě zá
porná. Pak sle podobné psaní jest zcela pouličním
nerosvážným výpadem. Ba zdá se nám docela, jakoby
plsatelem těch slov byl známý dodavatel „Hlasům ze
Slona“, který nedávno se odvážil zostuditi náš vzorný
sirotčinec, ale nepovedlo se mu lo,— Zajímavý s chrá
ly bodný bývá v našem městě rozhovor o děkanském
chrámu Páně ar. Jakuba, Tento kostel jest totiž
o službách Božích málo navštěvován, kdežto v pře
krásném kostele ev. Igaáce bývá lidí dosti, Co jest
toho příčinou? Zajisté to, že chrám ov. Jakuba jest
sbědovaný, ošamělý, A neslouží to ku cti, še ve vý
starném a krásném Jičíně jest chrám Boží v tek po
litování bodném stava. Dobrý katolík se zachvěje,
když se rozblédne kostelem ar, Jakoba, „Jest to
smutné v zdejším děkanském kostele“, řekl mnobý z
42 kněží oa pohřbu veled. p. děkana Jana Menčíko,
6 myslil si to zajisté také vysoce důstojný pau kas
novník kathedralní kapitoly v Hradci Králové Jan
Barták, který vykonal pohřeboí obřady. Občanstvo
zdejší očekává, že nástupce zemřelého vdp. děkana
bude šťastnější, že snad pohne J, J. Karlem knížetem
z Trauttmansdorffů, aby na jeho patronátu po dloubém
očekávání opraven byl nejdůležitější chrám Páně. Ale
to hladové očekávání již příhš dlouho trvá, volají lidé
a nás těší, že sám pan místodržiteleký rada si přeje,
aby opravování jmenovaného kostela konečně za
počalo, a proto myslíme, že by bylo dobré sestaviti
komitét,který by se vší silousesadiloopravakosto
la a jeho okolí.

Velký vojenský koncert c. k. pěššího
ploku č. 42 bude se odbývati v neděli 24. listopadu
+ Hradci Králové v hotelu „Merkur“, Vetopné za
-osoba 40 b, rodina 1 K. Začátek o 7. hod. večer.

Cecileký hudobní večer pořádá| die
cásní jednota cyrillská v Hradci Králové v sobotu
dne 33. listopada 1901 o půl 8. hod. več. ve dvoraně
Adalbertina v Hradci Králové za Inskavého účinko
vání sl. Aloisie Holubové, koncertistkyna harfa
z Prahy, p. c. a k. kapelníka Viléma Riepla a
úplné kapely c. a k. pěšího ploka č. 42, Dirigenti:
Pan c. a k. kapelník Vilém Riepl a důst. pan
Dobroslav Orel. U klavíra: Pan JUDr. Adolf
Simek apan c. k. profesor Habert Doležil,
Vatupné: za osobu 40 haléřů, za rodina 1 korunu.
Ve dvoraně se topí. Zařízení restaurační při stolech.

Ze Žírce m. L. v úterý dne 12, listopadu
9 IL bodin dopoledne vzňala se na jednom stroji
v jutové přádeluě p. Josefa Etricha v Žírci jute;
obeň rychlo zasábl na blízku ležící zásoby jutové,
připravené k zprasování, byl však záhy, dříve ještě
než se dostavit sbor dobrovolných bacičů, od to
várních zřízenců pomocí hydrantů ubašen, tak že
škoda obnáší jenom as 200 K. Při vzniku obně
-dělnictvo vyšlo z továrny a stálo na dvoře; tu
dělnice Marie Patzaková se Stanovic vběbla zase do

továrny pro skrovný svůj oběd, jejž tam byla zapo
mněla, byla však zasažena plameny, tak že s hořícími
šaty vyběhla z továrol bndovy ; obeň byl sice na ní ibned
Údašen, než nebobá utrpěla na celém těle mnobo

popálenin, svláště na hlavě, v obličeji a oa rukou;
ubobá dopravena byla do blízkého továrního pří
bytku, kdež jí poskytnuta byla první pomoc a kdež
také zaopatřena ev. arátostmi; zatím povolán tele
fonicky lékař, který nařídil, by zraněná byla dopra
tena do nemocnice ve Dvoře Králové, což se i ce
vší možnou opatrností stalo. Když její manžel, který,
jsa k práci neschopen, byl v nadačním bospitále
+ Kuksu, obdržel zprávu o tomto neštěstí, odebral
se do svého domku ve Stanovicích, by tam přeno
coval se svým as IĎletým ojnem; ten ve středu
ráno uslezl otce ——mrtvého oa podlaze ležetií
ranila jej mrtvice. V pátek ráno, dne 15. listopadn
skonala v nemocnici jeho mauželka. Trogický tento
případ vzbudil zde všeobecné úlastenství.

Jareslav Vrchlický o Deuchoví.
Dne 17. listopadu předuášel sJičíně o poesli prof,
Dr. Jar. Yrchlický. Mluvil tak vroneně, ale když
rozbovořil se o poesii kněze Fr. Douchy a jeho
životě, v poslachučstvu bylo časté pohnutí, svlášť
když líčil velké jeho myšlénky, obsažené v různých
"básních a když také poukázal na jeho znenznání, Za
jímalo nás nesmírně, když mistr. líčil boj tohoto
kněze o existenci, když popisoval onemocnění a čin
nost jeho v klášteře u sv, Jakoba v Praze, kde za
barikádován knibami psal věci vznešené, ač úpěl
chrlením krve, A když nám vypravoval p, Dr, Vrchlický,
kterak Douchu viděl choditi rozedraného po Praze, v
obličeji s výrazem souchotináře a jak ho nalezl na
rohu ulice s nožem v ruce v tom okamžiko, kdy chtěl
plakáty seškrabati a prodati, aby se uživil, ta v po
sluchačetra byl vrchol pobnatí. Zajímalo nás, že přál
si mistr, aby kučz Fr. Doucha byl vyvolán ze zapo
menutí, aby atal se přístapným lidu a všem Čechům,
Nepsal Doúcha jen pro děti, psal pro všechny stavy

národa našeho. Mosíme bo ctíti, neboť mluví prosté,
otevřeně, ardce k ardci. Z jeho básní mlaví Slovan,
myslící opravdový člověk, Tak pravil o knězi Fr.
Douchovi mistr Jar. Vrchlický, Bylo by žádoncno, aby
prof, Dr. Jar. Vrchlický 1 jinde a často byl zván,
sby poukázal, jako v Jičíně, na oprar dové básníky
české a velkého jména, jimž ale dostalo ae v odmě
Du — zapemenutí. Jest zapotřebí, aby lid náš místo
reklamou, klepem, sensací a poaměchem, byl baven
věcmi vážnými a také zajímavými od mužů opravdo
vého vzdělání a nebyl oklamárán od mužů, povahou
4 vzděláním agentů.

Spolek absolventů hospodářské
Školy v Opočně pořádádne 1. prosince 1901
o pěl drahé hod. odpol. veřejnou mimořádnou valnou
echůzí v místnosti p. Kuchaře v Kamenici.

Z Kalmé. Dne 18. t. m. konal se zde pohřeb
vysoce důst. p.Monsignora Jos, Dědka, tejného ko
mořího Jeho Švatosti papeže Lva XIII, nesfdelního
kaaov. kolleg. kap.: Steroboleslavaké, kancléře kníč,
arcib. konsist. Prašské a skutečného rady téže kon
sistoře. Zemřel po trapné nemoci v Praze, ale na své

ve brobě své nezapomenutelné, drahé a milé matičky
na jejím milém erdci byl pochován. Účastenetví bylo
hojné, neboť zemřelý vdp. kanovník pro svou ekrom
nost a milou povahu těšil se veliké oblibě. Průvod
« rodného domku vedi vdp. vikář Jan Kuhn, farář
ve Studenci a pak též záduš. mši av. aloušil za asaist,
13 kněší z vikariátu. Ze chrámu P. ku hrobu dopro
vodil jej, vykropil a obřady vykonal a dojemnými
slovy se rozlončil jeho z mladých let rádce a starý
důvěrník vdp. Jos. Sedláček, děkan v Kalné. — U lidí

zvláště budil pozornost vdp. kanovníka alnhe, který
mu po 18 let věrně sloužil i v trapné nemoci a je
diný jejš nyní s Prahy do rodiště provázel.

Coko
Různé zprávy,

Klerikalism Časm. VCurychuse. zastřelil
jskýsi pastor následkem procesu pro. cizoložetví,
Opřípadě tomto listy liberalní nezmiňují se ani slovem,
ačkoliv by tento případ mohl dobře poačiti odpůrce
bozženství katolického duchovenstva, že ani ženatec
není pojištěn proti hříchu, nemá-li mravaf sflyv sobě,

as docela vykládá příčinu, prot zprávu tuto ne
přinesl: „O evangelických duchovních podobné zazna
menávati hodně často, je věru těžko, poněvadž:se
jim něco „lidského“ velice zřídka kdy přihodí a pak
nechtějí se zdátí něčím jiným, než lidmi a lidekými
elabostmi, proto nelze ani na ně bráti než prů
měrné lidské měřítko“ Pastořise prýnochtějí
zdáti něším jiným, nežli lidmi s lidskými slabostmi,
proto může při jejich slabostech zamhouřiti obě oči
i národuí moralista Čas. Čas uděluje patrně pasto
rům odpastky v tom Špatném smyslu, v jakém je
připisoval církvi katolické a tím zavesloval silně do
kaloých vod helvetského klerikalismu. ©Měřítko pro
posouzení morality masí býti pro každého stejné v pootivé
redakci a ani abonentům nesmí se již předem pod
vytáčkou „průměrného“ «ěřítka odpovětěti nepravost,
jestliže pranéřuje ji u protivníka. My ovšem jsme toho
náhledu, že lokalní poboršlivé případy v jakémkoliv
star a jakémkoliv náboženském | vyznání spáchanů
nemají uveřejněním působiti pohoršlivě ještě aa šírší
krohy čtenářatva, proto z pravitla takového draho
zprávy neotiskujeme, ačkoliv bychom mohli se dosti
často protislužbou odvděčiti p. Šádkovi i Herbenori
za svědomité registrování katolických chyb.

České obchodnletvo nebudedávatiletos
štědrovečerní a novoroční dárky svému odběratelstvu,
nýbrž jako jiná léta věnoje raději příspěvek Ú. Ma
tici Školské; i obdrží o tom každý závod potvrzení
ve způsobě diplomku, jaký již nyní lze objednati.
Upozorňujeme obchodnictvo i odbvry matiční ua tento
zdroj příjmůa doporučojeme,asy obecenstvovšímalo
si závodů, v nichž bude vánoční diplomek Ú, Matice
Školské.

Učený mesmysl. Socialistická knihtiskárna
Zmatlík a Strachota v Nymburce zaplavaje celé okolí
křiklavě tištěným nesmyslem za 10 haléřů, jenž zní:
„Zapřete raději Pána Boha. pochybajte raději o ne
amrtelnosti duší svých, jenom nezapírejte to, že
roven jste jeden druhému“. K frásl této, jež se při
pisoje Bolzanovi a kterou mají potvrditi jako4 evan
gelisté obrazy Komenského, Havlíčka, Baráka a Pa
lackébo, poznamenáváme: Právě proto, že falešuá věda
materialistická, socialisty zbožňovaná, popřela osobní
bo Boba a začala pochybovati o nesmrtelnosti duše,
přestali bohatí a mocní toboto světa ctíti v chuďuso
vi obraz Boží a rovnocennost každé duše nesmrtelné
před Bohem. Proto, nechce-li firma Zmatlík a Stra
chota plýtvati zbytečně barvou, nechť si svou. jalo
vou myšlénku upraví v uovém vydání e tímto textem:
„Nezapírejte Boba, nepochybojte o nesmrtelnosti doší
svých a pak nezapřete nikdy, že jste roven jeden
drahéma“ —

Tmáři. Jos. Šmidinger, jeden z řady ba
ditelů z let třicátých, zaslouží si dnes naší vzpomínky.
Nebyl ani umělcem, ani politickým řečníkem, aní žur
nalistou — s přece vynikl v hloučku nennavných kři
sitelů národních, jsa nedostižným buditelem národ
ního uvědomění, zakladatelem čtenářských spolků, sbě
ratelem peněžitých příspěvků na národní podniky a
zvláště neúmorným šiřitele.n české kniby ve všech
Bpolečenských vrstvách národa, počínaje knihovnami
šlechty a konče skrovnou domácností chudého venko
vana v nejodlehlejších vískách mezi Praben a Pošu=
mavím. Josef Smidiogernarodil se 24. října 1801 v
Strakonicích. Jako stadent pro své činné vlastenecké
nadšení zařazen do vojska. Pro plicní chorobu pro
paštěn z povinností vojenských, vstoupil na bohoslo
veckou fakulta a r. 1832 byl vysvěcen na kněze. Ze
mřel jako výpomocný kněz v Hostomicích 2. února
1862. Jeho rukama rozšířeny tisíce českých spisů, vy
brány a do Prahy posílány desetitisíce zlatých za české
knihy a na národní ústavy, v posledních letech jeho
divota hlavně na Národní divadlo. „Matici České“
získal přes 400 členů. Sám vybral pro ni přes 20.000

el., tedy pětinu jejího základního fondu. A při konání
krásných těch služeb apoštolských přivodil ei také
emrt, nachladiv se v únorovém zimním počasí, kdy

řinášel do Hostomic z Prahy opět vak naplněný kni
kami. Jeho chatrné zdraví, plicním neduhem achvá
cené a slabá tělesná soustava nemohly atačiti na po
hled nepatrné a skryté, ale nadlidaké jeho vlastenecké,

rácíapodlehly.'Zlatá Prahe). — Dp. Fr. Hrdlička
arář na odpočinku v Brně, odkázal ve avéposlední

vůli ne atipendia při II. českém gymnasiu v Brně
10.000 K, Matici školské v Brně 1000 K, epolku av.
Vincence v Brně 1000 K, pro chudé v Mor. Kamenici
u Jihlavi 1000 K, pro chudé v Olšanechu Telče 1000 K atd.

Jak se verbuje pro heslo „pryč od
Říma“. Vídeňská Reichepost častěji jič poukárale,

jak podle se verbuje ka protestantismu. Nedávno uveřejnila opět podobný případ ze Štyrského Hradce.
Zpráva podává protokol sepsaný na farním úřadu
Karlan ve Štyrském Hradci dne 10. listopadu 1901.
Přítomní podepsaní. Předmět. Prosba Jana Buchmanna,
továrního dělníka, bytem v Terstské ulici č. 14. a jeho
manželky Anny rozené Kapfensteiner, tovární dělnice, »
aby do církve katolické opět přijati byli. Obapřišli
o 11. hod. ku podepsanému kaplanoví a dávají v jeho
přítomnosti a v přítomnosti podepsaných svědků ná
sledující vyjádření: oba byli v hostinci n „Kominfka“
Jen Bachmann byl bodně podnapilý. Protestantský
agitator k němu přišel a pravil, že protestanti chudé
a práce neschopné lidi měsíční podporou i několika
zlatých podporují. Agitator vyplnil list k odpadnatí
od víry a podepsal ho, ač pí.Buchmannová živě pro
testovala. Áni ona, ani její muž nic nepodepsali. Úrě- — 
domění městskou radou, nepřijala paní Bachmannová
toto oznámení odpadnatí od víry a praví, že sama i
její muž nic o odpadnutí věděti nechtějí. Uzavřeno a
podepsáno ve Štyrském Hradci dne 10. listopadu.
Antonín Mader, kaplan, Jan Buchmann, Anna Buch
mannová, Karel Deichmann avědek, Josef Plosnjak
ovědek, Josef Straner svědek.

V Kolímě nad Rýnem zemřel16. listo
padu Monsignore Schiffer, generalní předseda světo
vého svazu katolických tovaryšských jednot. Pohřeb
zasloužilého katol. pracovníka konal as ve čtvrtek
dae ži. listopadu za ohromné účasti edružených
jednot, které z Rakouska vyslaly avé zástupce ku

smutečníslavnosti. 

ní

13kusůza8korun,(poštouo12haléřůvíce).

K 1900. ročníci mučen. smrtí sv.
Klimenta. V sobota dne 23. listopadu slaví efrkov
ev. výroční památku sv. Klimenta, papeže a mučeníka.
A jelikož dle podání se za to má, že roku 101 av.
Kliment mačenickou korunu si vydobyl, jest tudíž
letos 1800, ročnice; a proto tím vzácnější budiž všem
pravovětícím Slovanům památka tohoto ochrance
vlastí našich. Svatyně av. Klimentn zasvěcené slouží
podnes za doklad jak Čechům, tak Polákům, Rasům,
Slovincům a j., že jich naši slovanětí apoštolé Cyrill
a Methoděj a to buď jeden z nich, baď oba dva svým
vznešeným apoštolováním posvětili a místa tato jako

starobylou pamětnost požehnaní věrozvěsti zanechali.Známa jest cesta, kndy se av. Methoděj z Velehradu
na Levý Hradec a do Prahy ubíral; neboť právě tu
podnes nejstarší chrámy a kaple av. Xlimentské se
spatřují. Svatyně pak tyto jsou v Litomyali, v Krá
lové Hradci, v Dobřenicích mezi Chlumcem a Král.
Hradcem, v Sadské a v Praze. I na Vyšehradě stávala
prastará kaple sv. Klimenta. Mimo to podnes máme
v Čechách na počest av. Klimenta svatyně v Staré Bo
leslavi, v Bubnech a Prahy, na Vodolce, ve Chlum
čanech u Loun, v Chržíně u Velvar, v. zašlé
obci Morách u Doksan, v Hradišti nedaleko Poříčí
Sázavského, v Mirovicích a na Práchni. Podnes hlásá
sv. Kliment, že víra naše uv. v římako-katolické církví
na skále nedobytné zbndována jest, de národ náš
českoslovanský oproti všem útokům nepřátelským ve
sv. víře a v římsko-katolické církvi nejbezpečnější
ochranu má. A proto jako svatý Cyrill nalezna vnu
knatím Božím ostatky sv. papeže Klimenta poznal
v tom prat Prozřetelnosti Boží pro sebe a avůj apo
štolský úřad, tak i nám pokřesťaněním ekrze uvatého
Cyrilla a Methoděje za uctívání av. Klimenta nkázána
cesta opásy. Než usouzenosli nám, abychom jako
v kamenolomu ve vlasti naší těžkou prácí konali za
to, že jsme věřící křesťané Slované: nebojme se; za
sloužímeť si tím život věčný, ba přijměm> vděčnou
myslí vše jako na dobré znamení budoucnosti lepší.
Vidímeť na poloostrově Chersonu na blízku Černého
moře samého papeže, viditelnon hlava církve av., av.
Klimenta, odsouzeného pro av. víra do skal mramo
rových na lámání jich a spolu na tisice křesťanů,
kteří v potu tváří k témaž dílo odsouzení byli. A
přece na nich se vyplnilo slovo Pavloro: „Kdo Boba
milojí, těm slouží vše k dobrému.“ A podobnězajisté
se vyplníi nám. Podnes hlásají nám naší sv. apoštolové
alovanětí, sv. Cyrill a Methoděj, přední to ctitelé av. Kli
mentští, abychom jednou již otevřeli oči a poznali
dosah onoho více jak tisfciletého boje o víra a ná
rodnost, který neustále usiluje olonpiti nás o nejdražší
poklady Bohem uštědřené, Podnes hlásají nám svatý
Cyrill a Metboděj se av. Klimentem, abychom z+chrá
nili co máme, aby nám mrazivý vítr severozápadní
nespálil požehnané osení vlasti naší. Sv. Cyril] a
Methoděj se ev. Klimentem zapřisáhají naši intelli
genci, aby konečně ustala opičiti ae po těch, kteří
nevěrou a odporem proti Boha a Jeho božskému Synu
Ježíši Kristu otravují sebe a svou neznabožskou uče

o

právě nyní, kdy hrozí nám nové nebezpečí na vinici
Páně ve vlastí naší, ohražujma se a odrážejme vším
úsilím útoky;na násčiněné; výbradně pak k av. našim
dědicům českým, k sv. apoštolům slovanským, zároveň
k sv. Klimentu, papeži a mučeníka, se utíkejme, aby
sv. apoštolská Stolice otcovsky ujala se stádce svého
v Čechách, čehož najisto, nobadou-li překážeti hříchy
naše mnohé, se nám dostane.

MáGUBPEBMs5jižkoloncář



(Zasléno.)

My podepsaní starostové přifařených obcí far
nosti Mlíkosrbské č.níme tímto milou svou povinnost
a veřejně dáváme pravdě evědectví, že náš dp. farář
František ©Vintera jest v pravdě knězem vzorným,
sbožným, obětavým a v každém ohledu zachovalým,
v celé osadě po všechen čas neobmezené úctě a dů
věfe se těšícím a dům jeho de jest opravdu křesťan
ským a spořádaným a proto prohlašojeme každé jaké
koliv dutýkání se jeho cti za lež a drzou pomlova.

V Mlíkoarbech, dne 15. listopadu 1901.

František Vaníček, starosta obce Mlíkoerb, Václav
Struns, starosta obce Vel Kosic, František Čerák,
starosta obce Lakové, Václav Fišera, majitel velko

statku Mal. Barchova.

(Zasláno.)

Kapesní kalendář křesí. soc, „Spravedlnost“
již vyšel

péčí kfesť. soc. strany lidové. První krok jeho do
světa se zdařil. O tom přesvědčoje obsah. První
článek věnovánstarému a nejzasloužilejšímu pracovníku
křesť. aoc. J. M. ndp. Eduardu Jana Bryny
chovi, jehož neunavná a obětí plná činnost socialní
— již rozvinul v Praze i v Hradci Král. — se oce
doje. Pak následají třibásně „Ze slabikáře křesť.
demokratů“ pod názvy: Mé jméno, Náš úkol a
Bílá vlajka. Sociulní belletrie nalezla svého pěstitele
v p. Jindřichu Baarovi, který v povídce „Měšťané“
odbaloje slabiny komunalní politiky mnohých „svo
bodomyslných“ českých měst, které pro samou svou
„Svobodomyslnost“ bynouti nechávají v bladu a bídě
zástapy schudlých svých měšťanů. P. Koleš ve
„Vzspomínce na ojezd litomyšleký“ volápo
svolání sjezdu celó strany křesť. soc. z Čech, Moravy
a Slezska — což jistě jest návrh časový a provedení
jeho nutné. Rolník—redaktor Šamalík podává čtyři
obrázky pod názvem: „Co sedláci — co dě.
1áte?“ Upozorňuje tam na nepřátele rolnictva a volá
všechny přátele jeho, aby pomábali tento pýr z pole
rolnického odstraňovati. P. Šrámek odkrývá „SI a
biny naší širší organissce socialní.“ Jest
to článek tak poučný, že by každý si ho měl vštípiti
v paměť. Ani hnutí ženské nezůstalo nepovšimnato.
Večlánku „Z hnutí našich žen“ podánhistorický
vývoj otázky ženské, Pak následují „anekdoty“ a
konečně — což vřele vítáme — celý „Zákon apol
čovací a sbromažďovací“ a „seznam všech
křesť.-sociálních spolků v Čechách,na Moravě
a ve Slerska“. Úprava kalendáře jest vknená a cena
mírná: stojí nevázaný jen 60 h, vázaný 90 b. Každý
uvědomělý křešť. soc. ať ai ho koapí! Zvláště spolkům
odporučujeme, ať hromadně kalendář objednávají pro
své členy!

(Zasláno).

Katol. spolkům diecése královéhradecké sdělu
jeme, še získali jeme 20 procent slevy na výtečně
poučné knize V. Marsy „Rakouská nauka
občanaská“, kterou všem spolkům vřele odporaču
jeme prostadovati a jí obobatiti avé knihorny. Zasí
láme ji na požádání i jednotlivcům (nutno však při
ložiti 10 h známku) za 2 K vázanou. Zakoupili jeme
větší počet exemplářů a domníváme se, že nebude
spolku, jenž by ai jí neobjednal. Objednávky čiňte na
vlp. Frant. Jukla, kaplana v Hradci Král.
Ústř. jednota diecésní.

3 domy v Chocni,
která slyne půvabným okolím (velká stanice rak,
ub. etát. dr.), výbodněna prodej a sice čís. 275,
276 a 279. Prvnější dva palózají 86 na náměstí,
v přízemku 8 3 krámy. Dům třetí je v bezpro
střední blízkosti, hodící se více za stavební místo.
Věecbny domy jsou obydlené stálými nájemníky a
nesou slušný výnos. Nabídky příjímá

Ed. Doskočil v Chocni.

K dnešnímu insertu p. Karla Zavadila,
zlatníka a pasíře v Chrudimi, oveřejňojeme
tyto projevy uznání a díků P. T. pp. zákazníků:

Zasílám 199 K a děkuji sa pěkné provedení zboží
kostelního. Vác Havšík,

10/6 1901. farář v Bopotoch.

Zásílké došlu, přejí hojného zdaru Vašemu závodu.
67 1901. Jose! Fr. Láskal,

farář v Boužíně.

S prací jsem úplné spokojen a děkuji.
44/5 1901. Fr. Pospišii

! administrator fary, V. Veseníce.
Ma

Oltář
poučná i modlilební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
WB“zasílá se "fi

v různých vasbách i nevázaný za známé
dosavadní ceny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

ACx
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D6:

Theoreticko-praktická rukověť

(horálu římského
„P bohosloveckéa učitelské ústavy,pro kněží, ředitelekůru, verhaníky a přátele círk. zpěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, ačitel círk. zpěvu na

bohosloveckém účelištl v Hradci Král.

Schváleno <. k. ministeriem kultn a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1899 č. 25743 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelských

Stran 950relké 8,-—Cenavýtiskubrožo
vaného 3 K, vázaného v ozdobné oeloplátěné vazbě

3 K 60 h, poštou © 20 k více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, z mi
sálu a ritaálu, gradnálu, pontifikálu, vesperálu a
kantorina marně v jiných příračkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
vlaitací, (Ecce sacerdos), pro litanie ke všem sva
tým, nově posr. sborem obřadů povolenou. Jitanij

k nejsv. Srdcí Páné a j.

Četné pochralné kritiky zpóra edboralků: řed. Nebvery, Zellnky, Jiráska, P.Albana 0. a. B a j.

Knihs má schválení nejd. Ordinariátů královéhradeckého,
budějovíckého, olomouckého.

Vahledemk mnodství motové sasby, jetným Wustracímstarého notopisu je cena velmí levná.

Bisk. knihtiskárna.
KAUZE
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Prádlo pánské,
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z) v obrovském výběru. ZeV Z
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nápisů na stuhy pohřební.

JOSEF HÁJEM.
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Jgnáce Neškudia syn
VEEE8i

IZERASAAIsvůj osvědčený a Často vyznamenaný

: výrobní závod
a všech kostelních paramentů.

i Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukátka
"R se na požádání franko zašlou.

náněrění

(V0000008

T2ZTm)

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

PTIKBÍ JIDOU
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

40 9000PVO O P drn0 B-00000:00040900-48tanto

0OT O
Josef Neškudla,

c. a kr. dv. W dodavatelvJablonnémnadOrl.č.d.86
doporučaje P. T. veledůst. duchovenstvu

h svůj věudeš osvědčený a mnoha dopora
čeními nejčastěji vyznamenaný

e. a k. dy. výrobní závod

všech Kostelnch paramenti,
praporů a kovového náčiní. — Illnatr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franku se zauílejí.

Adresa vždy doslovně úplná.
da OK NN '
od
d
4
*
*

ŽeetíVOODOO PN Urdatro danotě

Nabytek,
výbavy pro nevěsty,
úplná zařízení

v největším výběru za nejlevnější ceny též
na mírné měsíční splátky.

Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradeo Králové

Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti
hotelu Merkur.

5" Cenníkyna požádánífrankg. m

ademecu
seu Brevis Synopsis

H materiarum et casuum in cara animaram fregaen- |
tioram. Ad usam potissimum clericorum et neo- |

$j sacerdotam juxta optimos fontes et probatos au
ctores concinnavit

Dr. Antonius Brychta.

Stran 541 —6%. —Cena brol. K 390 poltou„K 30. '

PRDRM
Knihe se schválením Ordinariátním vydaná [6

sestavena je po způsobu slovníku abecedně, po
dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bes
pečná ve všech pochybnostech kněžského půso-|

ki Dení se mpokotajících, ze všech obora vědy theoi logické. Dodatek podává v authentickém znění
či regulas Juris Canonici, seřadění bludů Wiklefo
jj vých, Husových a Lutrových, důležitou konsti
W tuci Pia IX. „Apostolicae Sedis“ o censurách
M církevních a konečně připojen jest celý Syllabus.

É nadrobný index usnadňoje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.
WENřFY

NI

ČINKT E NTI ELNTUIN RNZOTYTYKYI,

Jan Kryspin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný uměloský závod

malbu oken kostelních
PRAHA-I,

č. 145 st, Malá Karlova ul. čís. 239
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se Jeležnými rámy, st

tčmí 4 vsasením.

mMT
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Vedkeré rozpočty, skisay i odborná
- rada bezplatně, vší závaznosti

ku definitivní objednávce,

SRB“ Nesčetná veřejná i písemná pochralná uznání.<
Založeno roku 1836.

Veledůst. duchovenstva, sl. řeholím ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí. eemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče 'na
vlasy, houby k mytí, žínky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkům aj.

Výborné creamy ku holení Satem a
Sechavisg colambia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl vyzkoušené břitvy,
za jichžtv výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I zl. 20 kr, výše. Nehodící se
břítvy přes vyzkoušení vyměním mebo
pemíze vrátím. :

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a eprávně vyřizuji.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
sklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém | malém

Praha I., Etlščina tř. 1 a.

bb44444404444444

Suprůstáty 4
amimální a minerální

nejlevnější fosforačné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

WG“Nenahraditelné "08

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
slran a , Solidraselnaté, kalnit,
epecielní hnojivo pro stébliny a oko

paniny (kuloratiny).

Poštornskou sádru supertesfátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévakémrvy, ploni vápnoj

dodárají s přesnou zárakou obsahu
továrna na v Břeclavi

kyselinu sí

a

A, SCHRAN"srovou a umě- [j, s v Lísku
1á hnojiva Reztokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišská€1:27.

F SUKNA
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

sa nejlevnější pevné oemy nabízí a vzorky
na požádání zašlo

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.
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Levně, ihned, správně

všechnyreklamace, rokarsy, poptávky
týkajícízo

© služeb vojenských ©
vyhotoví c. a k setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své €. k. porolené kanceláři jen
E*raha=II,, Eliščinatřída1080.

Ha venek obratem pošty.

Hlaváčkova
patentnímramorová

eovalcha 6
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jeat ne
zmarná a svými vždy hladkými plochami eněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

Proti dobírce 5 K zasilá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodFraha, Vinařskául. 525-VIL.

OPPP 0ČO +

| OB“Pozor:"Jy

Všechny otěné pp. consamenty a odběratele
pravého vinného oroc, octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským ze dne 19./6 t. r. veškeré ky
seliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Yinacet“ atd, na trh s velkými reklamami

uvedenya jsouzakázány,jelikož zdraví lidskémujako škodlivé uznány jsou.
= bo? »

Podnik na zužitkování ovoce
v Hradci Králové

odporučuje výtečný a vydatný

Ocet OVOCNÝ=

|

6 chemicky a bakteriulogicky zkoušený,
jemnou slivovici vlastní výroby,

6 ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný cognac,

- višňovku, jeřabinku atd.

Různé druby likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.

Jablka vešker. druhů a každé množství
kupuji se dle dohodnutí.BoB Bi+KBD ©

Nejvyšší vyznamenání na zemské jul. výstavě v Praze:

čestný diplom, 1891.rirkér vyznamenání na školsk.chorvatské výstavé v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
za vystavené varbany na Národop. českoslovanské výst.
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1992. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu ma
, Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií

Jana Tučka v Kutné Hoře
(aaloženo r. 1869)

: vyrábí a dodává
No. veškerýchza nejlepší
1 varhany uzLinýchsoustavco

uejdAkladněji a v <cuách nejmírněj
ších; Opravy a přestavb
varhan provede za nejmírnějšíc:

podmínek, hvšech soustav pro
harmoula kostely, školy a
salonyv nejlepšímprovedení8pě
tiletou zirukou 8 44 ceny mírné.

takepravaamerická har:nonla (Gottage
Organe) jsou na skladě.

V zárodě bylo vyhotoveno již okolo 4000nástrojů,
a byly tyto na veškerých vývlarách nejpřednějšími ce
nemi vyznemenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.



Založeno r. 1850.

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, broneu a jiných kovů

vše alině v ohni zlacené a otříbřené, začzeruší.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co mej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
smovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychle8
salou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. Stary závod můj může se vykázati četnými pocavalnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se te
koupení a opravě kalíchů, monstrancí, cíborií, relikviářů,

cukrářství
JOBS. FLALY.

Tam lze dostati čerstvé,
ohutné a jemné pečivo."Nf

nádobek na av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků za svícnů, padlikáa, schránek na Nejevě

jší, patenek atd. co nejvíce.

Josef Poláček 4 spol

E

ProdámASNN
„"

swSpíte“ U
Důležitou podmínkou zdravého spánku jest

dobrápostel. Hladká,čistá, pružná apři tom
-trvanlivá a levná matrace jest jedině

Pešeontovazdravotní

pérová žiněnka.

pohovky a kobercové divany
výtečné patentní soustavy vyrábí jedině L měl.

J A.Pošouta
v Gelč. Jeníkově.

O polovici levněji než jinde! Obráskový
cenník na a a franko. Veledůst.
duchovenstvu vše bez dobírky neb va splátku
zasílá, ba Í na udanou míru objednané zboží
přijme bes námitky zpět.

ks
|

letošní sklizně.
kg. asi 16 kořenů K 6—„20.

206 ,„0
franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
„K2—
„K 120

„ 520
„ 450

5
5
5
5 , 4—

1 kg. Majoranky .
1 kg. Hincian .

zasílá

Josef Mikulecký,
vývoz mal. křenu v Kutné Hoře.

AGSDXGODCHI|X|CHIGOIXEOIX

> . poschočový Gae 199 v Hradciové ua 18. sl.

.. Klosety po nemocné [u Kupujícímůžesložitipřikoupijen 3000zl.,
s „ zbytek na 10 roků na splátky proti 4'/9v elegantním . úrokům.

s provedení, u Várečné právo vyneslo v roce 1901
zaručeně ne- . 900 zl., a bnde následkem rozšíření města

. zapáchající By| dáleještě a značněstoupati.—
a " Dům tento jest jeden z nejlevnějších
. 8 | právovárečnýchdomův celém městě.

bu A:. . F. Chrudimský,
a , majitel.a
. 2 “
, NĚ = M
" dodává a
a o ve
=* J. Bazoni, Počátky. aaee?

Výhodné krámy.
V Pražské ulici v domě č. 83. pronajme

se jeden malý krám, jeden velký krám a jeden

vedle 0. k.floterie?

Též správky, zvláště houslí přijímé

FoJF+4 A přesně Vyřizuje. POJP44
velký krám se zadními místnostmi, které lze
za byt nebo za skladiště použíti. — Dále se
pronajme zařízená truhlářská továrna na Slez
ském Předměstí i s veškerými stroji buď jed
nomu podnikateli, aneb na více živnostníků se
rozdělí. V těchže továrních místnostech se pro

najmou dva byty o dvoupokojích a kuchyni.Též jedna stáj pro pár koní i s kůlnou a
komorou pro píci.

Bližší sdělí, jakož i vše projedná

"Ed. Řezáč v Hradci Kral.

dámských žaketů
a límců

nejnovějších facon.
Levné ceny.

Látky na skladě.
Objednávky dle míry
se rychle zhotovují.

CS

hospodyňské škole v Brodě Německém

hospodářská, zabrada a pozemky. Prospekty zašle a veškeré dotazy zodpoví řiditelství ústavu,

Kuratoršum hospodyňské čkoly v Brodě Měmeckém,
dne 30. října 1901.

Váelav Kabeláč, předsedakuratoria.

Oltáře,sochyaj.
ve vknsném a levném provedení

Přesně dle předpisů církevních v kaldém slohu
odporučuje firma

Petra Buška synové,
núměl závod řezbářský a sochařský pro.

práce kostelní P

v Syohrově (Ďeohy), založena roku 1858.
Fotografle a nákresy u velikém výběru na přání k ma

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.



Zprávy hospodářské.

Rjezd bavorského rolaictva.
Dne 23. října sešlo ce do Řezna z celého

Bavorska přes 6000 rolníků, aby zde ve ve
řejném shromáždění dali projev vládě a celé
veřejnosti, že má rolnický stav nárok, aby
vláda jej chránila jako jiné výrobní stavy,
hlavně jak to činí dosud průmyslu. Mezi
jiným promluvilposlanec Prieger takto:

Německo jest s to obilí, které potřebuje,
samo těžiti a nebylo by třeba do Německa
cizí obilí dovážeti. Obchodní smlouvy mají
zapotřebí v přední řadě páni továrníci, kdežto
roJnictvo obchodních smluv s cizími státy ani
valně nepotřebaje. Jestliže ale obchodní smlou
vy Se uzavírají, pakmají býti umlaveny tak,
aby rolníci nebyli nuceni na úkor jiných vý
robních -tříd něsti břemena těchto úmluv.
Stejným právem musí býti měřeno rolnictvu
a průmysiu. Poslanec Heim pravil mezi jiným
toto: Majitelé velikých pivovarů se opřeli
proti clu ze sladu a ječmene, my však rolníci
žádáme tam, aby za všeho cizího obilí bylo

laceno clo. Nepřátelé rolnictva spekolovali,
e rolníci budou mezi sebou nesjednoceni a

rozhašteřeni, ale přepočítali se. Bavorsko mosí
zůstati zemí rolnickou a kdyby zemědělství
mělo v Bavorsku hynouti, pak zhyne celá
země. Kdyby nebyly zavedeny celní ochranné
dávky na cizí obilí, nezbývalo by nic jiného,
než že by Bavory se vyvíjely ve stát prů
myslový. Tímby zničena byla všecka povaha
bavorského lidu a velmoení páni, kteří se
dnes ještě zdráhují vši rozhodnosti hájiti
zájmy zemědělského lidu, pozdě by pak na
hlédli, že chybili, a pozdě by litovali své
krátkozrakosti, Za každou cenu musí dnes
rolnictvo vytrvati vwboji silou sjednocenou,
aby zachránilo vlastní svůj stav, který jest
a zůstane na vždy základem a oporou vlasti

a pnornické rodiny Wiltelsbachů. Ku koncipak debat byla jednohlasně přijata následující
resoluce:

Pro rolnictvo jest otázkou životní, jakým
způsobem upraví německé spojené ©vlády
otázku obilního cla.

Rolníci bavorští očekávají od vlád ně
meckých, především od vlády bavorské, že
dostojí daným slibům, že jest zapotřebí vy
datným ochranným obilním clem domácí
rolnictvo před cizí soutěží chrániti. Rolníci
vŘezně shromáždění žádají, aby na dovoz
jednoho metráku jakéhokoliv cizího obilí bylo
v Německu vybíráno 6 marek cla nejméně.
PodleŠtoho budiž také stanoveno clo na mouku,
slad, dobytek, tabák, ovoce, víno a veškeré
ostatní zemědělské plodiny z ciziny dovážené.

Tímto způsobem dali shromáždění rolníci
v Řezně německým vládám na jevo, jak si
přejí k záchraně vlastních zájmů míti rozře
Šenu otázku obilního cla u jiných celních
sazeb na dovoz zemědělských plodin z ciziny
do Německa. Že jest rolnictvo oprávněno žá
dati na vládě, aby chráněno bylo před cizí
soutěží, o tom nemůže býti ani sporu. Musíme
uvážiti, že Německo a tyto spojené státy vy
bírají ročně úhrnem na 9000 milionů marek
daní, to jest břemeno i pro 56 milionů obyva
telstva, které dnes Německo čítá, přímo obrov
ské. Dále nesmíme zapomenonti, že na ma
jetku nemovitém v Německu jest vtěleno na
42000 milionů marek grantovních dluhů. Když
počítáme jen 4 procenta úroků, musí se ročně
na tento dluh platit 1680 mil. marek úroků.

Spočívá tedy na bedrách poplatnictva
v Německu roční výdaj na státní, zemská a
obecní veřejná břemena a na úroky za dlahy
v gruntovních knihách zanešené v obnosu
11000 milionů marek, tedy okrouhle 12000
milionů korun naších peněz. A valnou část
tohoto obrovského břemene musí platit rol
nictvo. Není proto diva, že hnutí rolpictva
roste v Německu jako lavina. Není divu, že
věc rolnictva v Německu nabývá ráza všeo
becně národního, poněvadž se tu jedná o
zájmy více než poloviny všeho obyvatelstva.
Avšak musí vůdcové tohoto hnutí vystříhati
se ve veřejných svých řečích všech nepravd
a strannické uáraživosti.

Výroky, které se nezakládají na pravdě
a skutečnosti, a jenom celému hnutí rolnické
mu škodí, jako to mají u nás někteří vůdcové
české strany agrární ve zvyku, že ve svých
řečiích příliš přestřelnjí a tím vlastně jen
sobě škodí. Tvrzení poslance Priegera, že Ně
mecko jest samo 8 to vytěžiti potřebná množ
ství obilí pro výživu obyvatelstva Německa a
že není tedy potřebí, aby do Německa bylo
dováženo obilí cízí, jest naprosto nepravdivé
a strannicky vášnivé. Považme jen, že obyva
telstvo nynějšího Německavyrostlo následovně:

r. 1870 40,816.249 hlav,
r. 1900 56,345.014 hlav.

Během 30ti let vzrostlo obyvatelstvo Ně
mecka o 16 milionů hlav, ale rozměr | Ně
mecka, čítající 600.747 čtverečných kilometrů,
8e nerozšířil ani o píď. Zde tedy hraje veli
kou úlobu stále rostoncí počet hladových ža
ludků a proto nemůže domácí rolnictvo sta
čiti a není s to, aby těžba zemědělská rovněž
tak Be množila, jak by toho výživa rostoucího
obyvatelstva vyžadovala.

Německo sklidilo letošního roku násle
dovně:

pšenice: 24,700.000 metráků
žita: © 81,450.000
ječmune: 30,218.600| |,
ovsa: 71,050.000 |,

Toto sklizené množství obilí na výživu
Německa do žní r. 1902 daleko nestačí. Ně
mecko bude do té doby na výživa svého lidu
nuceno koupiti z ciziny při nejmenším alespoň
30 milionů metráků pšenice a 10 milionů
metráků žita. Mimo to ještě koupí alespvň
20 milionů metráků kakařice, bude-li totiž
jen na prodej a pak příslušné množství
ječmene, slada, chmele a jiných zemědělských
výrobků. Aby rolnictvo Německa bylo s to
tak obrovské mezery vyplniti, to jest :hols
nemožno.

Zavedením vyšších ochranných celních
sazeb docílí však rolnictvo v Německu alespoň
toho, že bude chráněno proti nestondnému
vyděračství mezinárodními obilními bursami,
které neslýchaným spůsobem uměle stlačují
ceny obilí. Jest přece známo, že letošní svě
tová sklizeň pšenice jest asi o 50 milionů
metráků menší, než jest zapotřebí k řádnému
zásobení kulturních národů k výživě a pak
k výsevu až do příštích žní r. 1902.

Ačkoliv jest tedy na světovém tržišti
obilí velmi na mále, přece vidíme, že bursiáni
na světových plodinových bursách uměle stla
čojí ceny obilní. Tak na příklad platí jeden
bušl pšenice v Nov. Yorku pro říjen 74 a pro
květen 1902 jen 79 cents. V Paříži znamenal
jeden metrák pšenice pro říjen 21-55 franků
a na květen 1902 jen 21'95 franků. V Bérlině
platil metrák pšenice v října 1595 ana kvě
ten jen 16'/, marek.

Zde vidíme, že švětové plodinové bursy
již několik měsíců napřed ustanovují ceny
obilní a to hodně nízko bez ohledu na zásoby
nebo nedostatek obilí.

Kdyby nebylo obilního cla, který dovoz
cizího obilí zdražuje, tu by bursiání na plo
dinových bursách tropili tak divoké spekulace
a stlačovali by ceny obilí tak hluboko, že by
rolnictvo v západní Evropě muselo šmahem
zanechati polního hospodaření a chopiti se
nějaké rázné protirevoluce. Bohužel nevěnují
naše vlády patřičnou ©pozornost ©zhoubné
činnosti obilních Špekulantů shromážděných
na bursách plodinových. Rozhodojící kruhy
si příliš lehkomyslně zahrávají s osudy rol
nictva a nahlédnou své chyby až bude pozdě.
Čím více bude rolnictvo chudnooti, tím dříve
bude nrychlena sociální všeobecná revoluce.

BONE
Literatura.

Z nakladatelství J. Otty v Praze. Sebrané spi
sy Karoliny Světlé: Upomínky. Sel. 100., 101., 102,
a 103, po 30 h. Anglická knihovna: Dobrodružství
Frantíka Finna a Cesty Toma Sawyera. Seš. 65., 66.,
67. a 68 po 24 h. Básnické spisy Jarosl. Vrehlic
kého. Mytby. Soš. 224., 225. po 32 h. Sebrané spisy
J. Arbesa: Díl [ Romaneta. Seš, 1, 2, a 3. po 30h.

Názorná květena zemí koruny České. Sepael
Fr. Polívka, c. k. prof. Sv. IV. seš 1-4 po 60 h,
Rostliny bezkoranné. Nakladatel R. Promberger
v Olomonci.

Ceské Listy Hospodářké, roč. IX, č. 8. Vy
dává „Ústřední společnost hospodářská pro království
České“; redaktor Dr. Fr. Sitenský, zemský inspaktor
bosp. vyučování v království Českém. Pro členy

stř. společnosti hosp. zdarma, pro nečleny ročně za
19 koran.

Náš Domov, oblíbený a nejlacinější český
obrázkový čtrnáctidenník zábavně poučný pro lid.
Roč. X., seš. 21. Roční předplatné 4 k 80 bzasílá se
ne adresu: „Náš Domov“ v Olomouci, Landonova ul.
číslo 23.

Obzor, roč. XXIV, čís. 22. Celoroční před
platné 4 K přijímá administrace „Obzora“ v Brně.

J. Klecanda: Vojáci v míru. Obrázky z ka
sáronské romantiky. Seš. 4., 5., 6, 7. po 23h.
Naklad. J. R. Vilímek v Praze.

Vlast, roč. XVIII, čís. 2. Časopis pro poučení
a zábavu; redak. Tomáš Škrdle. Roč. předplatné 10K
zasílá se administraci v Praze, Žitná ul., č. 570—II.
Odporačojeme.

Vychovatel, časopis věnovaný zájmům křest,
Skolatví. Roč. XVI., čís. 29, Předplatné 6 K ročně.
Majitel a vydavatel: Družetvo Vlast v Praze.

Právní rádce pro duchovní eprávu v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku. Roč. L., sešit 3. Sepsal ThC.
Jan Pauly, kaplan na Smíchově. Nákl. Věstníku kat,
dachovenatva.

Serafinské Květy, časopis terciářů českoslo
vanských. Roč, 1. č 2. Předplatné na rok 2 K sasflá
se administraci Seraf. Květů v Olomouci. Časopiu
tento nemá scházeti u žádného terciáře,

„AloisTaček: Alois Jirásek. Kapitoly literárně
kritické. „Duch a práca“ av. II. Cena 1 K 20 b. Ná
kladem Hejdy a Tučka v Praze,

Methodický výklad nového katechismu.
Složil ThC. Matěj Lhotský, prof. náboženství v Sobě
slavi. Část I.: O křesťanské spravedlnosti a čtyřech
posledních věcech člověka. Cena 1 K 44 h. Naklada
tel V. Kraus v Táboře.

Stavební řád pro král. České, upravený p. M.
Lepařem, c. k. soudním adjunktem vBlansku, a vy
daný nákl. dra. Ed. Grógru v Prazo bude důlešitou
pomůckou pro stavitele, advokáty a vůbec pro každého
majitele reality.

Sebrané spisy Jos. Ehrenberga, svazek II.,
seš. 23. aš 20. po 32h. Nákl. Cyr.-Methodějského
knihkupectví (G. Francl) v Praze. Výborná četba
pro lid.

Filipa Koopfa Obce právo a moo. Seš. 8. za
45 h. Spis tento je nezbytnou pomůckoupro starosty

bí, ben obscníchzastapitelatví, úřady hospodářské atd.

Devatenácté století slovem i obrazem. Sešit
23. za 60 h.

-Čítárna českého lidu. ProkopaChoholouška
histor. romány a povídky. Sešit 89. a 90. po 20 b.
Nakladatelé Bursík a Kohout v Praze.

Hospodář českoslovanský. Týdenník illustro
vaný, věnovaný zájmům zemědělství, hosp. průmysla
atd. Majitel a vydavatel A. Reinwart v Praze. Čelo
roční předplatné 10 K.

Hospodářský list. Týdenník věnovaný rolnictví,
hospod. průmyslu, národ. hospodářství A samouprávě.
Vydavatel Ad. Eckert v Chrudimi. Roční předplatná
10 koran.

"Tržní zprávy.
V Hredoi Králové, dne 17, listop. 1901.1 hl,

pšenice K 13:60 —14 A0, šíta K 1190—12-40, ječmene
K900—1000, ovsa K 6-70—6-60, prosa K 900—10'00,
vikve K 8.50—1050, hrachu K 18'00—392'00, jáhel K
18-40,krap K 16:00—2400, bramborá K 180—240,
jetelového semínka červeného K 68'00—90, jetelo
vého semínka (inkarnát) K00-00—00'00, máku K 9200,
olejky K — ———=, lněného semene K 16-20—18'00,
100 kg. čitných otrab K 11-50, pšenič, otrab K 1001)
1 kg. másla K 180—208, 1 kg. sádla vepřového K
144—1'76, tvarohu k 028—0-82, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 000—0'00, jedna hl. cibale K
4:00—600, jedna kopa drobné zeleniny K 1'00-4'00,
V kopa zelí 13'00—0000 K.

0) lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně.

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporačuje specialní znalost
u prováděnímalování kostelů vrůz

salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb fagadních freacových, maleb
na skle, na dřevě a na kůži.

WG"Práce a objednávky"S
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na Velkém náměstí č, 36, vedle bisk, residence.

Novinka! Vzeornákázání.

Častou KřÍŽovou.
I. O nevděko. IL. Opuštěnost a sirota. III. Potupa
a zneuctění. IV. Práce. V, Chudoba. VI. Nemoc.

VII. Smrt.
Postní kázání Dra J. Zahradníka.

Cena 2 K.
Nakladatel R. PROHBERGER v Olomonci



Celé garnitury,

darů,
druhu

Ludvík Knopr
vedle záložny.—|

———————

Úplnévýbavy nevěstám.
Ceny mrné.

Opony (draperie).Záclony. Žíněnky.

kapesních i nástěnných hodin všeho
doporučuje v nejkrásnějším prove

JAN KALIS,

dříve J. Jeřábek

- Ku každému období ve velkém výběru
hedvábné, vlněné a prací tu- i

Samety. i Pevnéceny.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
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 con!

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

vwPraze.
Písárna a dílny: Bubna 612.VII. Sklad: Vel. Karlova ul.

č. 30. Budova av. Václavské záložny.

Příslušný obnos zasílám Vám za zaslaný křiž,Jest velmi krásný a líbí ce každéma, kdo jej viděl.
39 veškerou úctou

J. Krejči, farář.
Y Lukavci, 22. února 1901,

77770740

AL BNCO LÁONA

tovární sklad a půjčovna
pian, pianin a harmonií

nalézá se nyní

na Eliščině nábřeží č, 210
proti labskému mostu.

hu
Pozoruhodná no

winka pro pány na
obleky moderního

vzoru a barev.
Metr zl. 4£—.

Na úplný oblek 3 m.
Vzorek této Játky jakož

i bohatý výběr moderníchdruhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jskosti a v mírných cenách
Se na požádání k nahléd
nutí franko zašlou.

První českýzasílaFtelsky z
Ed. Doskočila

v Chocni.

nejprvnější novinky
cizozemské.

> Plyše.

Peo =:

a všech nýtovaných součástí stavebních. Výroba železn
mříží, náhrobních I zahradních, vrat,

vlastní
do zdí a vůbecveškerých prací jak staverobní se zárukou.

Y úctě veškeré

A rukodíloé lodenové klo
Pravé bonky zaručenéjakosti.

plstěné a vlněné klobeu
Fravé ky nejnovějšíchvzorůpro

pávy, chlapce a děti.
pražské vzory nejnovějších

Pravé dámských forem.
hanácké papuče s kotvou,

Pravě nejlepšíto jakost.
Pravé dětské čapky látkové a

plyšové.
ruské galoše chová pro

Pravé podzima zimuv nejhoj
nějším výběru na skladě

Jos, Dvořáček,
kloboučník v Hradci Král.,

na podsíní proti soše Panny Marie.

SAB Staré dámské formy se vkusně
a rychle opravují.jl

OOO0

Křestní listy
(ex offo) 40 kusů za 60 haléřů nabízí

Biskapská. knibtiskárna

-Josef
Štěpán,

závod

| pozlacovačský

|v Pardubicích,
| — opravuje—

| oltáře, kazatelny,
| všeho druhu sochy ,
: a veškeré do obora |
| toho spadající práce ;

v nejmodernějším
I provedení a v cenách

velmi levných. ;d
Navšťivenky

všech druhů
nabízí

Biskupská
knihtiskárna.

DOCXIXCXX|IIOOOOCXX

Český
křesťanský zasilatelský závod

-—— firmy

DADALKA MMIKOTA
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučuje veliký výběr

černých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
Výhodné platební podmínky

bez zvýšení cen.

70799920

|
x

| Vzorky na požádání zdarma a franco.>OOOOOOOAIAOOOOOOCX

——————
Příležitostné dary. ©

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Králové

(sv.-Janské náměstí č. 77.) |doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých

: českých granátových šperků, stříbrné atolní ná
"činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
" nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
| jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
| druhů ce zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

, Správky se přijímají a levně zhotovují, též
veškeré eprávky hodinek se vyřizují.
OMP“Vče za levné ceny. "P

Staré skvosty se kupují a vyměňují.



s Předplatnénačivrtroku2ksok |
Číslo 48. | ť mapůl roku 5 4 —A |

Dva soupeři.
(Dle přednášky.)

Celý svět hledí nyní na dva proti sobě
bojující, na dva soopeře. Jest to Angličan a
Bůr v jižní Africe. Jest jisto, že kramářský
Angličan bojuje, aby měl zlato, jež se v kon
činách búrských nalézá, Ba vypravuje se, že

- hlavní původce této války Chamberlaine má
kdesi továrrma na zbraně, a proto hledí udr
žeti válka, aby vydělával peníze. Angličan
bojuje tedy o hmotu. Bůr pak se brání, aby
si zachránil svobodu. Svoboda je něco, čeho
očima tělesnýma viděti, ani vůbec nějakým
smyslem tělesným postřehnouti nelze. Svoboda
je něco zcela duševotho, či raději duchovního.
Jen duch lidský, jen mysl to jaksi vidí. Jest
to, čemu učení říkají vidina čili idea. Bárové
tedy bojují o ideu.

„A tak tito dva sonpeřové jsou obrazem
dvou jiných soupeřů na bojišti světovém.
Jeden zná jen hmotu; uic jiného, jak on

raví, vůbec není, na ničem jiném mu nezá
eží než na hmotě, která latinským slovem

sluje materia. Jest to tudiž ten náhled, ta
domněnka, která sluje materialismus,hmotařství.
A druhý soupeř bojuje o věci, kterých hmu
tati nelze, které nejsou hmotou; bojuje o věc
čistě duševní, o ideu, a sluje tudíž idealksmus.

Kdo má pravdu? V kalendáři „Štít“ na
rok 1902 v první povídce je také věc o mu
terialismu, kterým Jiříka, mladého rolnického
synka, dříve stadenta, sváděl doktor Hrdý.
Ale přišel do vsi věřící a zbožný doktor,
z celé duče katolík, ač světský pán. A ten
milého Jiříka vyváděl z toho materialismu.
Mlavil mu asi tak, jak zde následuje. Kdyby
byla jen hmota a nio jiného, byl by i celý
člověk jen hmota. Ale to není pravda. V daši
člověka je totiž zákon, který jí sám sebou
hlásá, co je dobré a co zlé, a že dobré činiti
a zlého se varovati mámo. Ale ve hmotě to
hoto zákona není. Ta neví ničeho o zlém, ani
o dobrém, ta neví o žádném právu a bezpráví,

ta neví o Spravodinosti ani o nespravedlnostia nejedná či vlastně nepůsobí dle spravedl
nosti a nespravedlnosti, ale dle síly a sla
boati. N. p. velká voda béře sebou vše, co
zachvátí, příbytky lidí i nejchudších, lidi staré
i děti, té je vše jedno. Bolest nebolest, právo
neprávo. Já mám větší sílu a ty jei slabší, to

-je můj zákon; já jsem silnější a ty jsi slabší,
ty musíš zabynouti, tebe zničím, tebe pohltím
a právo tvé, má násilnost, čili čemu snad
říkáš hřích, to všecko není nic.

To je tedy materialismus! Celá naše při
rozenost zrovna křičí: tukovouble není nezka
žená lidská duše! Té platí právo, spravedlnost
a milosrdenství. A proto duše lidská není
hmotoa. Naopak! Duše je něco zcela opačného
a vyššího než hmota. Duše je jiná zvláštní
bytoat. Duše není hmota, duše je duch, A ma
terialisrmus není pravda!

Ale dobře je naznačen Angličanem, který
se vydal do Afriky, domnívaje se, že je
silnějším a že zničí slabšího. Právo a neprávo,
násilí a nemilosrdenství vše jedno. Já jsem
silnější a chci zlato a jiného nedbám.

A Búr — aspoň v tom boji o svoboda —
jest obrazem idealismu. A na kterou stranu
dá se opravdu šlechetný člověk? Kde kdo,
každý dnes je při Bůrech a věda nevěda při
jímá tím za pravda idealismus a zavrhuje jako
blad — materialismus.

Ano kdo chce býti důsledným, musí sa
vrhovati materialismus, který právě k tako
vým důsledkům vede.

Pohledněme na jiné soupeře ve světě
nynějším. Chudý, třebas sebe více poctivý a
pilný řemeslník, neb malý rolník bojuje 8bez
obledným křtěným nebo nepokřtěným bohá
čem kapitalistou. Kapitalista materialistický
jedná dle pravidla: Já jsem silnější, ty řeme
slníku, rolníku, dělníku jsi slabší. Tebe pohl
tím, zničím, až tě využiji, pohodím tě. Tak
to je dle zásad materialismu zcela správné.
A kam, čili na kterou strana dám 8e já, vida

en

tyto dva soupeře? Dám-li se, kam mne
nezkažená duše, čili zákon do ní Stvořitelem
vrytý vede, na stranu slabšího, který má právo
živu býti, nemohu býti materialistou.

Četli jsme (v přednášce pro ostych to

řečeno nebylo) v listech, go rolníky moravskév katolickém duchu p. Samalíkem psaných,
ohbavnýčin jistého pána ze Svitav, o kterém
platí jistě dětinné slovo: Takový veliký a ještě
není pokřtěn. Ten přiměl dělnice té továrny
k tomu, že se v celé skupině dali fotografo
vati v oděvu Evině. To je také podle ma
terialismu. Ve hmotě není studu, hmota neví
nic o důstojnosti panenské cadnosti. Ale dle
hmotařství, dle materialismu jest tu jednáno.
Já jsem silnější, vy jste slabší. Hřích nehřích,
obavnost | neohavnost, nejsilnějšímu musíte
vydati i svůj statek nejdražší, svou cudnost!
Pěkný to příklad, jak ohavno jest býti dů
sledným materialistou.

V Rakousku vidíme také rozličné soupeře.
Na jedné straně prošácký Němec a na drahé
straně Čech. Prašák vyhral dvě veliké vojny!
Je silnější. Co mu do práva a nepráva! Co mu
do lásky Čechů a jejich jazyků a svoboděl To
je idea. Ale Prušáci na to jdou dle zákona
hmoty. Já jsem silnější, ty jsi slabší. Pohltím
tě, zničím tě. Právo neprávo! Síla rozhoduje.
Na čí stranu se dáme? Prušák chce zničiti
nyní také Poláky v Poznani. Ani náboženství
nesmí se již ve Školách polských učiti polsky.
Děti jisté školy nechtěli prušáckéma učiteli
odříkávati katechismus německy. Staly se ma
čeníky. Poisky říkaný Otčenáš se trestá bitím.
Matky polské vidouce to, vrhají se na pochopy
Prušákovy. A jak to dopadlo? Matky jsou
strašně ztrestány ; jedna matka — snad vdova —
sedmi dětí bude v žaláři půl třetího roku!
Vzpouzí se v tobě duše proti Prašákovi ? Děsíš

a jazyk dětem českým, ne-li kleštěmi z úst,
tož mučením dětí z duší rváti? Zavrhuješ to?
Zajisté! Ale považ! Prušák jedná dle materi
alismu! Nechceš-lí se však dáti na stranu jeho,
musíš býti přívržencem idealismu.

Bohužel, že to však i u nás chodí v tom
ohledu přepodivně.O právech království našeho,
o lásce k vlasti, o bezpráví a násilí prušáckých
Němců se mluví, ale idealismus z duší mizí.
To čistě daševní : Bůh, nesmrtelná duše, hřích,
to úprkem mizí ze života veřeiného. Jen ty
sám co nejvíce hleď míti, užíti a co nejvýš se
dostati. Tak žije se dnes. Je to materialismus
života. Idealismus strká se již jen do kostela
a ponechává se starým babičkám. Což divu,
že slabší — lid a národ — prohrává v tom
boji, jaký se ve světě vůbec a v Rakousku
zvláště vede!

A čeho tedy zapotřebí? Idealismu co
možná nejvíce do duší dostati třeba. A co by
k tomu pomohlo? Jen a jen křesťanství.
V duši lidské ovšem přirozeností její samou
jest idealismus s tím svým zákonem práva a
epravedlnosti i pro slabšího. Ale zkušenost
učí, že křesťanství jej udržuje, sílí a k jednání
dle něho pobízí a přivádí. Proto právě tolik
zdivočilosti, tolik posměchu z práva ina samé
říšské radě, že zmizelo křesťanství « s ním
všechen idealismus z duší. Bohužel! Vlády
vídeňské posledních dob nechávají vítězit —
materialismos a pak se diví, že to v říšské
radě nikam nejde. Nářek vlády na národy, že
se nechtí srovnati, jest neoprávněný. Národové
se naučili materialismu dle návodu liberálních
vlád. Na vládách je řada, aby zvolala: Mea
culpa! Má vina! A dokud s celou rozhodnosti
vláda neobrátí se na stranu idealismu a pě
stitele jeho křesťanství, nedočká se mnoho
radostí.

Ale i když o křesťanství mluvíme, jsou
tu zage soupeři. V Poděbradech se jedenkráte
stalo, že pan učitel vstoupiv do třídv, spatřil
dva malé soupeře vězící ni ve vlasech. Čo88
stalo? Tenhle — helvet — řekl tam tomu, že
katolíci dávají hadr na kalich. Aten zas jemu,
že oni mají víno od žida v kalichu. A proto
vzplanul ten boj. A takoví dva soupeři vy
stoupili právě za dnů našich na joviště Ra

Inserty se počítají levně,
Obmovavychází v pátek v poledne.

| Ročník VII

kouska| Katolicisemus, ten pěstitel idealismu
v boji s nevěreckým prušáckým luteránetvím,

kteréž jest původem materialismu — úpinénevěry v Evropě. A na čí straně je vláda?
Na čí straně jsou někteří aspoň Čechová?
Slepý Klofáč s novou zařivostí bije do katoli
cismu stav se spojencem Wolfovým a v tom
ohledu „spokojených“ pastorů českých! Kdo
zvítězí? Běda,zvítězí-li nejeprostší materialismus
Klofáčův!Pak by přišel koneci Slabší národ český
bude tím ještě slabším! Neboť jak Němcirádi
říkají, mehrwertig, více cenným jest jen národ
mravně silnější. Ale materialismus jest ne
mrava.

Proto také, kdo má rozum a lásku k ná
rodu, nedávaje se svésti křikem a záští proti
„klerikalismu“ to jest proti katolickému ná
boženství, nehleď tupě na jeho podrývání, ale
podporuj šlechetnou snahu katolíků o zmo
hutnění idealismu v naší vlasti. A to nám
nebude tak těžkou věcí, víme-li z dějin, že
národ náš byl nejideálnějším, když nejkato
ličtějším byl, a nejsilnějším, když nejideál
nějším byl.

TEORSST

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 27. listopadu.

(Válečné vylašení proti vemáhajícímu se katolicis
mu. — K. odstranění mladočeského roskolu na
pračské radnici. — Pomník Frant. Palackému

v Prase. — Oprava tiskového sákona.)

Před několika dny bavili jsme se tím, že
v „Čase“, ve „Právě lidu“ a v těch podobně
výtečných novinách čtli jsme vypovězení
války proti „rostoucímu a vzmáhajícímu 86
katolicismu.“ Toto „hrůzostrašné“ vypovězení
války katolicisma od několika novinářů po
jednou bylo pro poměrů znalé zábavným ze
příčin dvou.

Předně panstvo již veřejně doznává samo,
že nedávno ještě znepokojený a rozdováděný
duch českého lidu Ššmahemvrací se ka klidnému
svému životu, aby ho vedl spůsobem, jejž
většina v ohledu náboženství a víry za svůj
přijala. To doznání znamená potvrzení z ne
přátelské strany, že smýšlení katolické sku
tečně sílí a utěšeně mohutní.

Za drahé pokřik oněch novin značí na
druhé straně přiznání, že směrům jejich pří
tažlivosti ubývá, že jim zkrátka vzrůst a
vzmábání se katolicismu citelně překáží. Proto
strojí se proti něma vojny. Nechceme se o
těch pánech šíře zmíňovati, kteří jako chla
pečková obkročmo na vypůjčené holi s čepicí
zrobenou z archů papíru osobních svých novin
na hlavě a s dětinským pokřikem na rtech
vyrazili do boje, aby boje toho zase nechali.

U nás, když někomu jeho podnik se ne
daří, když jeho cíle v mlze mu unikají, oby
čejně začne se málomocně a zlobně spílati
tomu, komu 8e vede lépe. Proto také z úzko
stlivého pokřiku protikatolického lze souditi,
že pánům začínají býti boty krátké a že při
své válečné kuráži mají nejvíce strachu Sati.
Proč jim houtí katolické najednou překáží?
Kam pánové dali své zásady svobody a vol
nosti smýšlení?

Ani z daleka nám neiapadá 3 jejich
hraním si na politiku, přes niž život národa,
jak sami vidí a přiznávají, valí se bez povší
mnutí svou přirozenou cestou ku předu, po
lemigovati. Jenom to jako poměrů znalí po
znamenáváme, že při své vojně popadli meč
za čepel. Což kdyby se do shromáždění od
nich vlastně proti svobodě a volnosti smýšlení
svolávaných nahrnula většina katolicky smý
šlejících účastníků a kdyby slavné jejich zpa
tečnické řečníky odtud krátce vyhvízdala?
Tímto způsobem byl v Praze velice dobře vy
kurirován své doby i sbor obecních starších,
když v něm chtěli paradovati mluvkové, kteří



si neviděli do úst. A což kdyby konečné vážní
činitelé naší apolečnosti řekli: „teď dost a ve
svých finančních ústavech přetrhneme veškeré
styky so závody, které úvěrem umožnují tisk,
jenž lid zbytečně a jalově znepokojuje a po
buřuje ?“

Proto kdo chce míti vojnu, musí pře
devším býti jistý, že z ní neodejde jako po
ražený. Jinak pokládá se za hlupáka! A ve
případě, o němž právě mlovíme, skončí tažení

roti „vzmáhajicímua se a vzrůetajícímu kato
icismu,“ aniž by bylo potřeba tumuto na svou

obranu prstem hoouti, jenom následkem při
rozeného rozvoje stávajících poměrů, docela
obyčejnou blamáží, jíž si pánové mohli docela
dobře ušetřiti, kdyby se obírali tím, co dove
dou a čemu rozumějí a uepletli se do kunštů,
na něž se ani dívuti nedokátou. A mezi ty
alabé jejich stránky patří politika.

Pánové ze štábu, jenž pole proti duchu
přítomné doby, který se horlivostí u víře jeví,
zdvihl, nám zajisté odpustí, že o jejich sna
hách máme tak malinké mínění a přiznají, že
je velice dobře známe. Ani jeden z nich, kdyby
je někdo posadil do kočáru, nešel by pěšky
k vůli těm, jimž chtějí svým planým povyko
váním nyní prý pomoci, aby se však především
sami dobře měli.

Jest-li naše „pokrokové“ strany mic ji
ného nebolí a netíení, než-li jak jiní, vzdálení
jim Jidé emýšlí, žijí a o své spasení ne starají,
pak je toho na moderní politický program
tuze málo a to málo jest ještě jenom všeteč
nost, vyplývající z nesnášelivého a zpátečnic
kóho ducha, který za dňešních dnů v českém
lidu půdy nenalezne a nic jiného neprovede,
než-li několik nezbedností, jejichž provádění
brzy i vlastní své původce omrzí.

» »
+

Nápadným zjevem poslední doby v Praze
jest, že odtud náhle vymizeli všichni dráteníci.
Nikde žádného není od čtrnácti dnů více ke
spatření. Policejně vypovězeni nebyli, obecen
stvo jim přáti nepřestalo. Kamse tedy podělí?
To bylo doposud tajemstvím pánů, kteří se
enaží dociiiti na staroměstské radnici mezi
mladočeskými členy sboru obecních starších
amír. Pánové ti vědouce, že mladočeská strana
jest dnes na staroměstské radnici zastoupena
z největší části pány, kteří se zdají nemíti
ani zdání o své zodpovědnosti v tomto posta
vení a kterým se snad ani nesnilo o komu
nálním programu, jenž se má na staroměstské
radnici prováděti, chtějí to alespoň maskovati
předstiráním svornosti, aby 80 nezdálo, že na
kolik frakcí rozházení mladočeští obecní starší
sedí na radnici pražské buďto ve službách
svého vlastního programu osobního anebo
z marnivosti.

Jak jsme před rokem předpovídali, na
chází se letos na pražské radnici zodpovědná
purkmistrovská strana ve značné menšině,
která by byla již nyní přímo k pláči rozprá
Šens, kdyby mezi Mladočechy nepanoval rozkol
tak bezhlavý, že sami Staročechy na radnici
na základě kompromisu volí Situaci tuto,

FEUILLETON.
Z úsvitu života.

Napsal Josef Váňa.

VL.

Za uměním.

„00 cítili jeme jednou, to je věčné
to bouří dále ňadry nadšeně,
to spřádá se dál v rbytmy pekonečné...“

J. Vrahlický.

Bůh ví, po kom jsem to zdědil. Stále v mých
ňadrech cosi zvonilo, stále mne hnalo k něčemu,
o čem doma říkali, že nestojí za nic. Zaslechnout
kus melodie, zavřeštění trubky, uhlídat intensivní
zabarvení nebes, uslyšet zdáli akkordy zvonů,
už jsem byl u vytržení a už mi vše padalo
z rukou.

+Ó, kéž bych takhle dovedl hrát, kéž bych
tohle dovedl tak namalovat!«

Podobné touhy mučívaly mne k nevypo
vědění. A mluviti o nich jsem nesměl. Byl jsem
vědy otcem hrubě odbyt a co stálo krejcar peněz
aneb co nemělo praktickou stránku pro selský
život, nestálo nikdy za nic. Jen co bylo zadarmo,
zářilo krásou a mělo všechny přednosti, třebas
má duše se proti tomu vzpírala do krajností,
Matka má však rozuměla épe srdci dětskému a
vyhověla častěji úpěnlivým prosbám.
, Syn pana včitele maloval hochům vevsi vo
jáky. — Ó, jak krásní se mi zdáli ti zkřivení sy
nové Ma.sovi . poštmolkovaném kabátě a v čer
veném inkoustu se topících kalhotech| Mít aspoň
jednoho toho vojáka|

Tsk dlouho jsem matku mořil, až jednoho
večera šla do síně k jarmáce, vytáhla bochník

která mladočeské straně vlidu velice povážlivě
škodí, vystihují někteří rozšafnější jeji předáci

a proto když žádný obecní a politcký pro=gram Mladočechy na nici věcně nepojí,
ohtějí se alespoň o formální jejich „svoraost“
posterati. Za příčinou tou již před čtrnácti
dny sebrali Praze všechny dráteníky za
tim účelem, aby na pražskéradnici panující
mladočeský roz«xol žlutýmdrátem sdrátovali
ve tvar formální shody a svornosti. Proto po
Praze zlapaní dráteníci nyní u Michle na kopci
Bohdalci pletou takovou velikou síť, do níž
bude pražský mladočeský radniční rozkol
obléknut, aby strana ta vypadala alespoň for
málně jako prý svorná.

Vážně se o celé té komedii, již Mlado
češi ua staroměstské radnici tropí, psáti nedá
proto, poněvadž jest jedním z největších zne
vášnění samosprávy, jaká kdy v české zemi
ke znehodnocení této občaneké vymoženosti byla
provedena. + .

*

Jak se cčovíláme, bylo v poslední době
přikročeno k dalším připravám k dokončení
zbudování pomníku Fr. Palackému v Praze,
k úěmož byl v den stých narozenin r. 1898
položen základní kámen. Náklad na provedení
celého pomníku rozpočten jest okrouhle asi

svěřena jest sochaři mistru Suchardovi.
Kdy bude dokončen a kdy dojde k jeho

odhalení, to s určitou bezpečností doposud
ustanoviti nelze. Předvídati se však dá,že
odhalení dobudovaného pomníku konati se
bude v nedalekých letech a zajisté že spůsobem
ještě slavnejším a nádhernějším, než-li bylo
odbyto kladení základního kamene k němu.

Jenom toho želeti sluší, že vážné, smírné
a pro poučení českého lidu nanejvýš platné
stránky působení a skutků Frant. Palackého
zůstávají v našem veřejném životě nynější
doby bez horlivého následování.

Za přítomných dnů jest ve Vídni na říšské
radě ekoro již na denním pořádku jednání o
opravě tiskového zákona v naší polovici říše.
Netřeba zde důležitost této otázky, jež se

ředevším a hlavně za nynějších poměrů ze
Jména českého politického života týká, šiře

rozebirati. .
Nyní platný ciskovýzákon, jak to zákono

dárná snaha sama nejlépe naznačaje, vyžaduje
řadu žádoncích oprav, když nedíme celou jeho
reformu. Dlouhé jeho užívání ukázalo, že svo
bodu tisku doů dnešních často nekončí tam,
kde občanské právo jednotlivců začíná. Není
pochybnosti, že některé jeho odstavce, zejména
když i soukromé urážky soudí soudcovéz lidu,
neposkytují dosti záruky pro spravedlivý a
správný verdixt o vině nebo nevině pacha
tele. Avšak jak se nyní “'ěje připouštěti, aby
stal se platným z(kon uový, aniž by o něm
celá česká veřejnost vážně a důkladně uvažo
vala a svým zákonodárným zástupcům ve pří
čině té dala příslušnou direktiva, máme za
oaprosto nepolitické.

černého chleba, zavalila krajíc jako pro formana,
strčila mi ho dc rukou a řekla: „Tu máš, na,
dones si ho do školy, ať ti zaň namaluje vojáka.

Pod záštitou tety jsem šel. Délala mi tla
močníka. Ale buďto že neměla veliký dar řeči,
aneb že ten honorář zdál se býti umělci malíři
moc prostý, čekal jsem a čekám na vojáky do
dnes — m.rně.

Zavířilo to jednoho krásného letního odpo
ledne naší jinak tichou vesnicí. Jako když divá
bouř žene se přes vrcholky mohutných skal. Lidé
vybíhali před coulupy a před vrata a zvědavě
netabovval: krky, co se děje.

Najednou tré křiklavé oděných komediantů
objevilo se před kostelem. A v rachot malého
bubnu stále vpadal veliký bez oddechu, bez
ustání, až dech v prsou se tajil.

'"omediel Ób, jaká to musí býti krása! —
Kéž bych aspoň jen jednou viděl komedii!

Ó sílo extasí a snů, z níž umění
plá barev vějířem a v tónech burácí.
Tvým kouzlem z myšlének se záře pramení
jak z etheru se světlo nítí vibrací|

Byl jsem sám doma ono odpoledne. Měl
jsem uloženo nakopat bramborů k večeři. S duší
plnou hořkých starostí, jak se dostat na komedii
a s bledými paprsky naděje začal jsem kopat.

*Hošíčku, nedal bys mi trochu brambořů?
ozvalo se najednou vedl: mae,

Pozdvihnul jsem hlavu a vedle mne stála
kněžna Thaliina od koumediontů. A usmívala se
na mne tak sladce, že jsem se až zarděl.

„Dej mi a pustím tě večer na komedii.«
Málem bych by! vykřiknul. V oku mi za

plálo a v prsou mi zoburácelo, až jsem se zapo
tácel. Mžikem chytil jsem košík a bleskem vy
klopil jsem obsah jeho strážkyní krbu potulných
umělců do klína.

Přiblížil se večer. Touhou a očekáváním

Bez dbalosti a pozornosti může se státi
a to zá panojících poměrů velice snadno, Ze
českému národu budou novým tiskovým zá
konem jako těžkou dlaní ústa uzavřena i
v těch případech, kdy dnes poměrně volně
může své mínění pronésti a kdy se může
alespoň ozvati.

Proto se velice těžce nese, že se pražské
inteligence vůbec a žurnalistické kruby zvláště
chovají v této záletitosti a nevšímavostí daleko
nepatrnější věcí hodnou. Až to překvapuje,
jak veřejný náš život poklesl, když nedbá, jak
první opora jeho ústavních práv, veřejný tisk,
Be mění, když ve příčině té mlčí a celou ve=
řejnost na palubu nevolá, aby se zákonem
nestalo něco, co v praksí bylo by pohromou
v našem pokroku a politickém rozvoji.

Stojíme rozhodně na stanovisku, že i
opotřebovaný zákon třeba změniti, době při
epůsobiti, zneužívání jeho zabrániti, avšak
provedení reforem těch rádi bychom viděli
Dejenom v omezení osvědčených slabých strá
nek, jež při zavádění jeho byly neznámy, ale
daleko více v rozšíření jeho svobod, které
ukázaly se býti platnými a užitečnými.

Avšak za stávajících poměrů chováme
obavy, abychom my Čechové při zavádění
nového tiskového zákona | nepřišli hodně
z krátka a to jenom vinou vlastní nedbalosti,
nepokrokovosti a nemodernosti. Žarualisté,
kteří jsou živi z ostouzení svých bližních,
ovšem že o zákoně vůbec neradi mluví, ale
snad novináři a spisovatelé, kteří vážně na
své práce 8 na své postavení ve veřejnosti
patří, mohli by si nejbližší jim otázky vši
mnouti, když jim třebas póro x raky může
vyraziti a celou řada českých zájmů umičeti.

To se doznati musí, že většina veřejnosti
se škodolibým potěšením čeká, aby někdo ny
nějšímu spůsobu psaní některých novin, jež
svobodně 1 do trouby jedootlivců, co k oběda
chystají, nakuknjí, zaťal žíln. Ale to mohlo
dávno odsouzení jednoho či dvou redaktorů
za jejich neomalenosti napraviti, kdyby se
páni porotci novin nebáli. Avšak proto tiše
přáti si změnu zákona tiskového vůbec a ne
přihlíšeti, nenvažovati, co by se v něm mohlo
tajiti; komu by se soud, moc a vliv nad
tiskem pomocí jeho do rukou dostaly, to ne
máme za dosti politické. To také znameuá ve
liké nnavení našeho veřejného mínění a naší
veřejné soudnosti zrovna v době, kdy jejich
čilosti a prozíravosti jest nanejvýš zapotřebí.

Proto nestavíme se v otázce této, uterá
by tichým vyřízením případně zdánlivě o80
bám a přátelům nám nejbližším jisté výhody,
bezpečnost a pokoj přinesla, do koutka, ale
rozhodně tonžíme, aby Se jí z české strany
nejdbalejší péče a pozornost věnovaly. Vždyť
by se mohly ostatně všechny zdánlivé výhody
změnou o0890bproměniti v těžké nevýhody.
Z tobo důvodu pokládáme veřejné důkladné
prorrskání tak důležitého zákona, jako je
nový zákon tiskový, za nanejvýš potřebné,
aby se nám ním neuložilo třebas cbytře na
vlečené „perpetanro silentium“. Musíme s tím
počítati, že osnovu jeho sestavova'i lidé chytří
a jdoucí obyčejně proti nám.

jsem ani nejedl. Vytratil jsem se z chalupy jako
duch a k hospodě jsem neběžel, nýbrž zrovna
letěl. A zástupy zvědavých kluků před hospodou
dral jsem se sebevědomě ku př..lu a díval jsem
se po nich s hrdostí u pýchou,

»Hošíku, kde pak máš peníze? zadrželo mne
najednou silné rámě komediantovo.

„Já — já« začal jsem koktati, — »já vám
dal brambory a mám prý si přijíti zadarmo.«

+Eh to by mohl každý říci. — | Nepůjdeš
nikam le

Kdyby mi byl někdo nůž do srdce vrazil,
nebyl by mne tolik zranil, jako tato ledová slova
bezohledného umělce,

A komedii jsem skutečně neviděl. Zaslechli
jsem jen z dálky ztemněné zvuky niněry zabaju
jící veliké ono umělecké představení.

Ó silo extasí a snů, z níž umvaf
plé barev vějířem a v tónech burácí!

Matka šla do Humpolce prodávat máslo a
přinesla mi — píšťalu. Tak krásnou jako klarinet
a dlouhou o sedmi dírkách! —| Ten den jsem
hnal na pastvu o celou hodinu dříve,

Neumíte si ani pomysliti, co všechno jsem
na tom vrtaném dřevé hrál a zkoušel! A zdálo
se mi, že všechno kolem mne tichne a že jen
poslouchá, jak sladkou písní pláťalamá ve hladkém
dřevě o sedmi otvorech zavznívá,

Už jsem druhý rok byl na srudiích, když
jsem na tatíkovi vymořil housle. Koupil je za
dva zlaté. Scházely na tom božském nástroji i
struny i koliky. Ale uměl jsem si pomoci. Šel
jsem k přesličkáři a ten mi kolíky za skleničku
kořalky, již jsme doma měli pro zedníky, udělal.
Pak jsem vlezl na půdu, vyšťoural tam maminčin
kolovrat, sňal mu z kcla strunu a natáhl ji na
housle. Ostatní jsem dokoupil munificencí babičky.

A nyní od rána do večera jezdil milosrdné
smyčec přes hrubé struny, jež drnčely a skřípaly,



Drobná obrana.
Nepřítel ma obueru. Socislním demo

kratům vede se v Čechách poslední dobou zle
přes vši podporu a blahovůli, kterou je Mas
sarykova družina a bratří Hajnové zasypávají.
Čeští nevzdělaní socialní demokraté, neznajíce vě
deckého podkladu své strany, drží se svých vůdců
jenom z naděje na brzké dělení. Vzdělaní 80
cialní demokraté vyznávali ašířili svou oauka
z toho důvodu. že věřili ve správnost Marxo
vých vývodů. Dnes však nevzdělaní socialisté
pozorují, že to s tím dělením není tak snadné,
protože schází k tomu u bohatších chuť a
vzdělaní socialisté Bernsteinem byli pončeni,
že Marxovy základní pončky jsou pochybnými,
takže celá soustava učení socialistického jest
hradem na pískau. Z toho ovšem veliké skla
mání a patrná rozmrzelost k celé straně jeví
se v hořejších i dolních vrstvách socialistů
českých, což vysvítá patrně ze slov redaktora
Němce, jenž na letošním vídeňském ejezdu
pravil: „U nás za poslední těžké krisa rozmohl
se mezi soudrahy značně pesimism (omrzelost)
a mnoho jich říká, že 6a stranou nic není a
že máme od bojův (o pravosti zásad Marrxo
vých) upustiti.“ Redaktoři, řečníci a sběratelé
různých fondů, jichž jest celá kopa, — vždyť
sbírají socialisté i svým odpůrcům na provaz,
— pociťají nejlépe, že 8e zmocňuje soudrubů
omrzelost, protože sbírky malo sypou a proto
se musilo něco ve prospěch dělnického zubo
ženého lidu podniknouti. Pořádána byla letos
dne 17. listopadu v Praze schůze, kde se po
dlouhých řečích žida Daszyňského, bývalého
učitele Krejčího a jiných vypátral posléze
pravý nepřítel a škůdce úspěšnějšího a patr
nějšího zdaru socialistických zásad. Jest to
zase ten zarytý nepřítel všeho dobra — kle
rikalism, jenž odívá ee poslední leta pláštěm
milosrdenství zkrachované a nepodařené poli
tické veličiny, když nemůže ničím kloudným
se vykázati. Čtenáři se již domyslí, že ani hel
vetský, ani židovský, ale jen katolický kleri
kalisem jest socialistům škodlivým, proto oblá
sili slavnostně počátek systematického nolí
tostného boje proti katolickému náboženství
a proti katolickéma kleru po celých Čechách.

Dočkáme se tedy opět surových útoků
zfanatisovaných zástupů na kněžstvo a urážek
náboženství, proto to horování Časn a jiných
socialistických novin pro odstranění $ 303,
zabezpečojícího každému vyznání úplnou svo
bodu a nedotknutelnost. Pánové věděli, že se
masí něco udělati, aby netrpělivéma lida ne
bylo to placení na stranu příliš obtížným,
proto chtěli se dříve zbaviti nepohodlného
paragrafa, aby mohli pak po cbuti svou pe
kelnou záští k náboženství se veřejně pochlu
biti. Že není socialistům náboženství věcí
soukromou a jen tak lhostejnou, nýbrž věcí
nepáviděnon, a že opovězený boj neplatí ne
viditelnému a smyšlenému klerikalismu, nýbrž
viditelná církvi katolické a náboženské víře
vůbec, vysvítá ze spisů a řečí socialistických
předáků. Bebel ve epise „Žena“ píše: „Bůh
to nebyl, jenž očinil človéka k svému obrazu,

hvízdalia kvílely, sténaly a naříkaly, až si každý
uši zacpával. — A já byl rád, že mám housle|

Ó sflo extasí a snů, z níž umění
plá barev vějířem a v tónech buráeí!

* *
*

Zvláštní přitažlivost míval pro mne děde
čkův sváteční kožich. Byl tak čisťounký, jak
čerstvě padlý sníh a měl tak krásně pletené
šňůry k zavazování a v zadu na širokém poli
v zádech tak krásný tulipán, že když si ho děde
ček obléknul, oči jsem na tom tulipánu mohl
nechati. Ale pořád se mi zdálo, že přece jen ten
tulipán není takový, jaké kvetou na naší ohrádce,
Aspoň ty listy byly nápadně malé.

Jednou jsem byl opět samoten doma. I dě
deček byl v lese pro chvoj na boudu. A tu mi
zas ten tulipán na jeho kožichu začal vrtat mo
zkem. Šel jsem tedy do špýchárku, vyňal z jar
mary kožich, přinesl ho do světnice, rozložil po
stole a k tulipánu, brajícímu v záři sluneční bar
vami duhovými jsem listy přimaloval — inkoustem...

Když v neděli se dědeček do kožichu oblékl,
dostal jsem za své umění honorář. Až do dnes
si pamatuji, že má tulipán listy zelené a nikoli
— černé. Byla to důkladná lekce o harmonii
barev a symetrii tvarů.

O umění! Trnité jsou stezky tvoje, zamžený
kraj tvůj cíl! Tisíckrát člověk zbloudí, tisíckrát
k smrt: znaven klopýtne a bezduch téměř leží u
pěšiny do tvých jasných, rajských zahrad. A přec
se zse zdvihné a zápasí dál nedbaje ústrků a posměchů...

Ó sílo extasí a snů, z níž umění
plá barev vějířem a v tónech burácí|
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nýbrž člověk učinil Boha ka podobenutví
svému. Přírodní -věda učinila z Boha pouhou
bácborku“. (Str. 319.) Liebknecht ve sněmovně
berlínské dne 11. ledna 1888 zvolal: „Aš 80
cislní demokracie savládne, bude církev kato
lická pohádkou minulosti“ Proti katolickému
kněžstvu děsnou zášť vyjádřil tento vůdce ve
svó řeči v Norimberku: „Především odklidíme
katolické kněze. Nabrousíme si na ně po
afrikánsko nože a odřeme je bez mýdla a bez
vody.“ Realing socialista pravil v Gentu roku
1877: „Bude pro nás radostí, až budetne pří
tomní smrtelnému zápasu kněží, měšťáků a
kapitalistů “ Rouhavými u bestialními přímo
názory mohli bychom vyplnaiti celé sloupce,

o četné sy socialistickésejimi jenomemří, ale tato ukázka stačí odkrýti
českým licoměrníkům | zástěru předstírané
lhostejnosti k náboženství a ukázati v plné
nahotě jejich pekelnou zášť k němu.

My se opověreného boje nelekáme a ho
zenou rukavici klidně zvedneme. Utoky socia
listů semknou jenom v pevný šik naše řady,
které v době příměří utrácely zbtečně svou
sílu v osobních malicherných sporech. Utoky
tyto vyborcují z dřímoty mnohou nadanou
blavn, která lenivě oddávala se hnilobnému
klidn místo soustavné práce. Boj vždycky
církev posílil, proto i z nynějšího boje vzejde

ro nás jenom prospěch. Signalísujeme kato
ckému lidu vypovězenou válku nepřáteli

kříže a voláme šiky své do zbraně na ochranu
křesťanské civilisace. —Nebudiž ani jediná
schůze socialistická v obcích ponechána bez
odvety!

Nejmovější manévr „Časn“. Za krále
Václava IV. tropívali si židé často hlasitý
posměch z kněží, kteří šli kolem jejich domů
s Nejsvětějším k nemocnému. R. 1389 dle
zprávy Tomkovy docela počali kněze kame
novati, až mu vyrazili svátost z rukou. Lid
se bouřil proto v Praze zlea počalsám trestati
vinné i nevinné. V zmatku nastavším dva
židé šikovným způsobem si zachránili život.
Udělali si pleše, jakoby náleželi k stavu du
chovnímu, a v tomto inkogoitu, které se příliš
s jejích zásadami nesrovnávalo, oklamali pro
následovníky a ujeli na koních bez pohromy.

Tahle příhoda nám napadla, když jsme
četli v čísle 324. Úasu dušování, že vlastně
realisté proti katolictví nic nemají, že potírají
pouze „klerikalism“. Moravská „Hlídka“, vě
decký časopis katolický, v jednom svém
kritickém článku ukázala též na některé
světlejší stránky Masaříkova programu, a
z toho všeho se Čas tak radostí náhlou za

po že proti svým zásadám jmecuje stranuatolickou docela jejím pravým jménem. To
už 8e dávno nestalo; Obnova, Kat. Listy,
Naše Listy byly mu prostě „klerikální“,
Rozvoj, Nový Život,Rozkvět zase „mladokle
rikální“. Kdyby se měl katolicism přizpůsobiti
názorům Času tak, aby byl aspoň „k vystání“
a aby jej realisté vážně za náboženství čítali,
masil by přetvořiti a zcela zkomoliti i nej
podetataější články svého učení; jízlivá šlehy

asistů jsou nám tobo svědectvím. Z kato
lických věroučných článků, slavností i obětovné
práce kněží našich ei natropil Čas nezbedného
smíchu dost a dost; a kde nemohl haněti,
aspoň podezříval, bez příčiny podezříval.
Obnova jej často poučila důkladné, jak v slepé
vášni zabíhá na scestí. Čas jí na to zůstal
vždycky odpověď dlužen, ale rýpl ji za to
vždy 8 jiné strany, ač i při tom nezůstával
bez naší opravy. Odráželi jsme pouzeúskočné
políčky, tak že padaly jen na plano; ale zlo
myslná vymýšlivost Času zůstávala až do
duešního dne nevyčerpatelnou. A jako proti
Obnově, tak se stavěl se stejnou jízlivosti
proti Novému Životu, Rozvoji atd. Vše mu
bylo taze „klerikální“; nikde noviděl v kato
lictví upřímnost. Z mladších proudů kato
lických se mu zamlouvalo pouze to, čím mohl
tnouti katolické pracovníky konservativní.
Kritika katolických plodů literárních nebyla
nikde tak jízlivou jako v Čase; vytržení ně
kolika málo vět ze souvislosti práce celé a
nezbedný výsměch z nich bez přihlížení k celku
— to bylo ocenění koltarních snah našich. A
kde ani po konževnatém pátrání nebylo lze
nalézti látku ku kritickému čtveráctví, tam

byl Čas z ticha; to raději vyplnil místoohlášením rabínského kázání, nebo dokazo
váním, že jsou sociální demokraté a židé da
leko lepšími vlastenci než „klerikálové“. A
teď najednou přichází čas k nábledu, že jsou
v Čechách mimo — „klerikály“ také ještě
nějací katolíci.

To má své jisté pozadí. Čas totiž dostal
v posledním čísle „mladoklerikálního“ Rozkvětu
důkladnou,ale spravedlivou vyflekaci,na.kterou
jako obyčejně zůstal odpověď dlužen. Ale aby
aspoň poněkud z nemilé situace vybředl, po
číná se náhle lísati k Hlídce, chtěje tímto
Jativým manévrem zatušovati dojem z článků
uložených v „Rozkvětě“. Bylo by zajisté daleko
lépe na místě, aby porazil ostré výtky „Roz
květa“ a pak teprve mluvil o svém „restranném

stanovisku“ ke katolicismu. Při okolnostech A
zkušenostech dosavadních nemůžeme věřiti,že
to „Čas“ myslí s tím uznáváním pravého kato
lictví upřímně. Ve své tlsni nynější, kdy ostatně
těch abonentů není zrovna tolik jako při aféře
Hilenerově, chce Čas lidem chndým duchem
trochu písku hoditi do očí, aby vidonce ne
viděli. Vyholil si aspoň kousek pleše kato
lické, aby mohl na koni hladkých vytáček
uniknouti trestající kritice, jež mu právem
vytýká strannický fanatism protikatolický. Ale
vzal to trochu za špatný konec. Masaříkovci
v „Naší Době“ ovšem vystapají a částečnou
umírněností; a dle toho listu je také „Hlídka“
posuzovala. Kdo je však chce viděti v domá
cím županu, kdo cbce poznatí nejzřetelněji
pravé snahy jejich, nechť nahlédne do Času.

I v nejhladších slovech Času nalezne čte
nář ukrytý jed proti katolictví. A kdo s Masa
říkem ve všem nebude souhlasiti, tomu bude
vpálena značka „klerikála“ na vždycky. Způ
sob, jakým se Čas ospravedlňuje, zabíhá leckde

až do bezděčného humoru. Ku př. prý 8 očátku „kritika katolická posuzovala práce
Masarykovy věcně,“ ale později „lze datovat
nájezdy,které se z tábora klerikálního na
Masaryka štváčsky dály“. Odporem proti Masa
říkovi tedy se rázem stali z katolíků „kleri
kálové“.

V skutku bychom byli vděční Času, kdyby
nám vymezil přesně hrauici, kde dle jeho kri
tického soudu „klerikál“ se mění v čistokrev
ného katolíka. Ale musilo by se to státi, jak
již praveno, přesně; a při tom bychom si vy
prosili stvrzení, že katolíkovi odpor proti
některým zásadám Masaříkovým nic na pocti
vosti škoditi nemá, jak předkové říkávali.

Nejnovější manévr Času zůstane neplod
ným, třebas jest dosti chytře promyšlen.Čas
tím nezíská větší přízně ani u nás ani u Hlídky,
která jeho vlastnosti ze starších zkušeností
také dobře zná.ABO

Pastýřský list.
Rakouští biskupové, shromáždění tohoto

měsíce na biskapských konferencích ve Vídni,
v pastýřském listu svém díky vzdávají věřícím
za všecko dobré smýšlení, jež sei v tomto
roce milostivém ukázalo, radujíce se spola
křesťanské lásce jich, podkladu to pokoje a
dohodnntí. V obavě o bndoucnost dorůstající
mládeže napomínají biskupové křesťanské ro
diče, by doma doplňovali a napravovali, v čem
suad veřejná výchova chybyla a co zanedbala.
Ve příčině rozháranosti dachovní v životě ve
řejném mají se věřící říditi okražním listem 0
křesťanskémruchu, jejž vydal sv. Otec Lev XIII.
18. ledna 1901. Pravý katolík musí víru svou
veřejně vyznávati, dle ní žíti, lásku ku Spu
sitelí lidstva a k bližnímu šířiti, aby Kristus
byl ode všech uznáván nejvyšším učitelem,
zákonodárcem, vládcem a soudcem. Šiřitelé
hesla „pryč od Říma“ chtějí katolíky rakouské
odciziti víře i vlasti. Poněvadž heslo to přes
upozornění a poučení věřících šíří se dále,
usnesli se biskupové společně vystonpiti na
ochránu spásy věřících a zájmu vlasti. Kato
lci nedávají příčiny k útočnému vystupování
jinověrců. Církev však se viní z nepřá
telství k národnímu rozvoji; kněží prý jsou
k jiným národnostem nespravedliví. A přece
církev katolická přeje všem národům Štěstí
oa zemi a blaženost věčnou, pracajíc k tomu
všemožně. Biskupové napomínají věřících, aby
na paměti majíce pončení od duchovních
správců, nedali se od víry svésti. I na obranu
křesťanské pravdy nutno vystoupiti a Špat
ného tisku se varovati. Čistý život a plnění
přikázání Páně, toť odpovědi na potapy a po
mlavy církve. Biskopové přejísi, by všecky
školy provanuty byly duchem křesťanským.
Zásady křesťanské vniknonti mají do všech
oborů veřejného i společenského života. Proto
při volbách třeba voliti muže v pravdě kře
sťanské. Dobrý katolík bude také pěstovati do
bročinnost a milosrdenství a věnuje pozoruost
svou i dělnictvu. Ku konci vybízejí biskopové
věřících ku křesťanskému životu rodinnému.
Pastýřský list končí velepastýřským požehnáním.
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Politický přehled,
Bavorské »Hist. politische Blátter« přinášejí

v 8, sešitě pojednání o poměrech českých z péra
některého německého duchovního, jejž lze dosti
snadno uhádnouti dle výlevu bolu nad zastavením
rozdělení Čech dle jazykových diecésí. Článek
tento snaží se dokazovati nutnost zřízení čistě ně=



meckých diecésí, protože prý jest v německém
obyvatelstvu nedůvěra k českým kněžím násled=
kem politiky mladočeské, která prohlašuje Němce
v Čechách za cizince a dle toho s nimi jedná,
Němci musí míti zase jenom německé kněze a ty
prý si mnohem snáze raopatří diecése Čistě ně
mecká nežli jazykově smíšená. Neznámý autor
odvolává se docela na legendu o sv. Volfgangu,
jenž prý propustil Čechy též ze své právomoci a
dal jim samostatnost. Pomáhá si tedy zmíněný
politik legendami jak z dějin církevních, tak i z
přítomné doby, ale nalezne u soudných lidí stěží
víry, protože legendy jsou vybájené, na pravdě
nespočívající věci. Jak známe my poměry české,
snáze by se našel pro čistě německou diecési ně
mecký biskup nežli dostetek čistě německých kněží.

Naproti projevu německé levice prohlásili
20. listopadu zástupci českého národa, že nevy
hýbají se žádné poradě o nápravě obtížných po
měrů. ©Musí ale dříve odčiněno býti bezpráví,
které bez příčiny národu českému učiněno bylo.
Tedy jenom obnova vnitřní úřední češtiny a pak
ještě zřízení české university na Moravěpřispěti
může k okamžitému ulehčení situace na říšské
radě.

Panu šl. dr. Kórbrovi však ve schůzi klu:
bovních předsedů podařilo se zase zažehnati
obstrukční duchy. Parlament pro okamžik zachrá
něn bez splnění českých přání. Všenémci porad
se neúčastnili, dříve že musí býti z rozpočtu škrt
nuto vydání na českou techniku v Brně.

Pilnost návrhu dr. Einsenkolba, Klofáčea
jiných konečně zamítnuta. O vánocích prý za
počnou českoněmecké konference v Brně.

V Krakově a ve Lvově propukly demon
strace, Pruskéjukrutnosti hnězdenské a wrzešeňské,
mučení polských dětí a žalařování polských ma
tek a otců, ditek svých se ujímajících, bouří Po
láky proti spolku rakousko- německému.

Finanční ministr Lukács v uher. poslanecké
sněmovně předložil státní rozpočet na r. 1902,
a vyjádřil se, že hospodářský stav Uher je ne
utěšený.

Městská rada pařížská, majíc podati své
dobré zdání o schválení duchovních kongregací
ve Francii, většinou 44 proti 33 hlasům usnesla
se tuto věc škrtnouti s denního pořádku.

Turecko opět vyvolává spor. Porta nechce
totiž dovoliti, aby druhá francouzská loď staniční
proplula Dardanelami.

V Řecku udály se v posledních dnech
velké— výtržnosti | studentské. © Bylo totiž
v kruzích vládních rozbodnuto, aby evangeliu
byla přeložena ze staré řečtiny do novořečtiny, a
aby při službách Božích se četla. Studenstvo
athenské vidělo v tom porušení úcty ku starým
Řekům a počalo demonstrovati. Došlo k poulič
ním bojům. Studenstvo obsadilo universitu a te
chniku a vzdorovalo vojsku. Nepokoje jsou už
potlačeny, ale dosavadní ministerstvo musilo od.
stoupiti.

Boerové svádějí s Angličany stále menší po
tyčky. Dne 20. t. m. zajali Boerové celý oddíl
majora Fischera; koně prý se mu splašili a proto
nucen byl vzdáti se.

Ke sporu venezuelsko-kolumbijskému připo
juje se nyní zápletka německo venezuelská z té
příčiny, že president Castro propustil prý na svo
bodu beztrestně jistého Venezuelce, jenž pro za
vraždění jskéhos Němce byl zatčen. Povstání
v "olumbii se šíří, boje neutuchají.

Z činnosti katol. spolků.

Z Chrasti. Dne 24.t. m. přednášelv katolické
jednotě v Chrasti nejdůstojnější pan biskup Eduard
Jan Brynych. Prostranný sál „u České koruny“ byl
posluchači, mezi nimiž viděli jeme i vzácné hosty
z okolí, úplné vyplněn. Před přednáškou zapěli čle
nové jednoty Slavíkův mužský ebor: „U vlasti má.“
Nejdůstojnější pan řečník obral si za thema materi
alismus a idoalismae, což obé způsobem nejpopulár
nějším vysvětlil. Zejména poukázal na dva avětové
soupeře, Anglii a Boery, boj to mezi materialismem
hmotařetvím a idealiemem-evobodou. Ukázal též na
následky materialismu, vetře-li se do vlády. Vidětito
jasné na ubobém Polsku, jež úpí pod materialismem
prušáckým, který hlásá: „Jsi-li silnější, potři elabého“.
A tentýž materialismus prašácký dere se v naši říši
i v naši vlaet. Žel, že tek mnozí vrhají se tomu hmo
tařetví vstříc, nevidonce v tom svou i vlasti své
zóéhubu. — Jediným štítem, jedinon oporou proti
materialismu bylo a bude vždy to idealní náboženství
křesťanské, ta víra svato-Václavská, jíž vždy věrnými
zůstati musíme. Zajisté, že slova u zvláště toto vy
bídnuti nejdůstojnějšího pana biskupa všem hlaboko
v srdcích utkvělo, — Po přednášce aslovil pana biskupa

ředneda jednoty vip. Václav Hvězda a provolal Jeho
Milosti „Sláva,“ což s nadšením opětováno, Na roz
chodnon zapěnu pak píseň „Bývali Čechové“,

Sv.-josefská Jedmota kat. Jimochů
a mužů ma Slezském Předměstí pořádala
dno 24. t. m. veřejnou spolkovou echůzi ve Svinárkách,
která byla hojpým posluchučstvem navětívena. Při
ecbůzi promluvil jednatel vp. Jan Černýo thematě:
„Náboženství požehnáním lidatva“, kdež odmíti surové
útoky nepřátel tvrdících, že náboženství jest zcela
zbytečno, nepřispívajíc ku blabu hmotnéma člověčeustra
(Právo lidu). — Na to redaktor „Obnovy“ p. Antonín

Pochmon pojednal „0 záložnéch Raiffeisenov ch“;

ukázal najaleh výhody, sfínení a velikou důležitost,vyvrátil některé možné obavy (na př.neobmesené ručaní
a pod.) Obě přednášky s upravdovým nadáením a vděčně
byly přijaty — a učiněny. kroky k saložení Raiffeise
novky, ješ jest již co do počtu členů zajištěna. —
V neděli koná se výborová achůsa, při níž se bude
projednávati změna stenov a spolku v „křesťansko
socialní spolek lidový“. — Zdař Bůh!

Z Čermilova. (Přednášky). Katolické nár.
Jednota naše, bledíc ku potřebám časovým, konala
dvě schůze, Pří první přednášel ca slovo vzatý nče
nec a odborník p. Dr. Fr. Šalc « Hradce Králové,
s sice o Husovi a splsech jeho, Poukázav na šlo=
cbetné snahy s činy našeho nejd. p. biskupa, pro
bíral p. řečník s příslašnými výklady jednotlivé epley
Basovy, jež s sebou in original: přinesl. Celé množství
poslachačů obklopajíc p. řečníke, Ipělo ne něm a
dosud se vypravuje: ©Mnobo se tobo v Čerailově jiš
nepřednášelo o Hnsovi, ale nyní teprve se nám
otvírají oči. Má každý amlaviti o tom, co sná. A
věra p. Dr. Šulc jest aeobyčejným znalcem, jenž
dovedo přesvědčiti, a také přesvědčill Ke všsobecné
prosbě alíbil p. řečník i budoucně přednášeti vČer
nilově. Drahou přednášku dne 24, t m. konal
blíbenýv osaděnaší řečníkp. Dr.Fr. Reylt Hradce
Králové. Přednášel o směrech ve stava rolnickém ze
dnů omblch. Poakázal jasné na příšiny stava De
dobrého a podával zároveň j prostředky k odpomoci,
Vděčných posluchačů bylo opět přehojně. Při těchto
dvou schůzích — jež slavnostním! nazvati dložno —
přiblásilo se nových 8 členů, Pánům fečníkům „0d
platiž Báh“| Milá byla přítomnost matky prapora
s chotěm p. steritelom Černým z Hradce Králové.

Z Cheeně. Dne 24. t m. konal v Katolické
Jednotě v Chocni přednášku dp. Fraat. Brýdl kaplan
z Cerekvice o thomatě: „Vlastenectví protestantů a
katolíků k české zemi a rakouské říši“. V přednášce
přes 1. h. trvající dovelávaje se autorit historických,
dokazoval slovy nadšenými, jak chorým a bledým
bylo vždy vlastenectví protestantů u porovnání s nad
šenou láskou k vlasti katolíků. —= Přednáška vy
slechnuta s velikým zájmem. Dp. řečníka dostalo se
opřímného díků. — | Na dobu adventní cvičí členové
jednoty báchorku se zpěvy od Fr. Jankeho: „Krako
noš, ancb srdce z kamene“.

Katol. márodní jednota v Častole
vleřeh pořádala minulou neděli dne 24. listop. večer
zdařilou schůzi v Říbínách za velmi hojného účastenství
z okolních vesnic. Dp. Josef Bezdíček, kaplan z Ko
stelce n. O. apůsobem poutavým a popalárním pro
mluvilo tom, je-li náboženství věcí 800
kromou. Řeč jeho odměněná blačným potleskem.
Při volné zábavě pobavili nás potom členovéskostelecké
i naší jednoty pěknými a zdařilými zpěvy, žerty a
deklamacemi. Zdař Bůh!

Z Nov. Bydžova. (Kat. národní jednota).
Spolkový život počíná se u nás ntěšená rosvíjeti. Po
letošní valné hromadě utvořil se zábavný odbor, který
se má čile k životu. Dosvědčila to měsíční schůze, po
řádaná dne 24, listopadu. Ryla velice zdařilá. Zahá.
jene byla přednáškou vldp. ThDr. J. Kašpara „Pryč
od Říma“, v níš p. přednášející poutavým spůsobem
poukázal na styky papežů « českým národem s na
nebezpečí, hrozící českému národu i Rakousku z pro
psgsndy protikatolické. Ku konci vybízel přítomné,
aby ve vážné době přítomné, kdy opět od Berlína
hrozí mraky „praského usilování“ o víra a jazyk av.
Václava, řídili se heslem Havlíčkovým: „Přislibujte
si mně, vybrožujte si mně, zrádcem nikdy nebudu“
— Po přednášce rozproudila se přičiněním zábavného
odbora animoraná zábava. Pánové Balcar, Bartoš,
Perlík a Šenk závodili © pobavení obecenstva, Velice
zdařilým byl solový výstup sl. Balcarové. Slečna osvěd
čila se býti slibnou silou pro naše jeviště. Po vyčer
póní programu zakončena schůze zpěvem národních
písní. Pracujme dál! Zdař Bůh! —v—

Z Lomamlce m. Pop. V neděli dne 24.
listopadu odbývala naše Katolická jednota svou člen
skou schůzi. Přednášel p. J. Kozák „o Adolfu Kol
piogovi“, původci a šiřiteli jednot katolických tova
ryšů. Pěkná přednáška sledována s napjatou pozorností,
jak toho také právem zaslubovala. Bylo viděti, že
pan Kozák pracoval přednášku svou nejenom s pílí,
ale i také a láskou a úctou k muži, o němž «lavil.
Po malé přestávce promlavil předseda vel, p. Knížek
o tom, co a jak máme čísti. Zajímavou byla řeč jeho
zvláště proto, že zu podklad řečí vzal úlobn, kterou
jako gymoasieta před 16 lety pracoval us thóma
„Jak zaříditi si máme domácí četbař“ | Vyzval pak
ku kooci zvláště mladé členy, aby utvořili řečnický
kroužek, Pan Sacharda pobavil nás veselou před
náškou „o manželství“. Schůze byla četně navětívona,
a zdá ge, že za krátko nám auí prostorný vál snad 00
stačí; zájem pro jednotu roste. Příští členské schůze
bude ns den sv. Štěpána. Zdař Bůh!

Z Dolejšího Města u Lipmice. Spolek
náš křesťsnsko-sociální „Svornost“ pořádal 22. t. m.
schůzi v místnostech p, Marka, zdejšího rolníka. Ke
scbůzi se dostavilo mnobo žeu a mužů. Po zahájení
schůze dp. předsedou Maxmilianem Smrčkou, kaplanem
v Lipnici, řečuil P. Mílo Zárobe, kněz ze Želiva:
nO smýšlení a poměra drobých stran ke straně kře
stansko-socialní, Řeč byla s nadšením vyslechnuta.
Na to byla volná debata, Teprve po 2 bod, končil
schůzi p. předseda, vybízeje členy k horlivé práci a
vytrvalosti, čtení dobrých kněb, s nadějí, že křesťan
sko-socialoí myšlévka, jelikož svůj základ má v Bohu,
musí zvítězití,

T7TOŘS

Zprávy místní a z kraje.
Ceellský vočírek v Adalbertinu.

Cyrillská jednota diecósní, pšatujíc staré tradice hu
dební, uspořádala všem přátelům hudby a spěva hu
dební dýchánek po svátku ar. Cecilie, patronky hudby
chrámové. Hudební tento dýchánek mé] býti pouze
přátelskou schůskou ctitelů av. Cecilie, ale progra
mem svým a návštěvou vybraného obecenstva stal 00
atkvélou slavností. Cyrillské jednota podala zdařilý
důkaz, že stojí na výši uměleckých snah. Póvecká
čísla vykazovale samé novinky od autorů svačného
jména, jakými jsou skladatelé Novák, Foerster a

yelivoček. Skladba Foerstrova „Směs národních
fení“ pro smíšený sbor objevila se teprv před ně
olika dny na trhu kaihkapeckém. Pečlivě p. vice

rektorem Orlem nastudované sbory vzbudily uhlaze
nou precisností bouřlivý souhlse obecenatva. Drojzpěv
el. Kalhánkové a sl. Pětioké v pojetí i přednesu byl
mistrným. Průvod us pianěi ve svých nesnadných
místech našel šťastné interprety v umělcích p. prof.
Doleřilovi a p. kapelníka Rieplovi. Působivou atrakcí
večera bylo vystoupení sl. Holabovéz Praby, kon
certistky na harfa. Slečna okouzlila královsk ým svým
nástrojem celé shromáždění, že so muasila přidáním
několika piec vykoapiti. Hymnu na sv. Cecilii před
neel virtnosně na housle p. kapelník Biepl, jímá ří
zený orkestr c. a k. pěšího plaku č. 42. podal svým
přednesem důkaz o znamenitém cviku a amělecké

zdatnosti. Neunavající ochota hudební apoly bylavelmi vděčně obecenstrem přijímána. | Celkový zdar
hudebního dýchánka cecilského slouží jednotě cy
rilské ke cti a bade jistě povzbuzením ku další práci
v pěstěníkrásného ale nerděčného umění pěveckého
a hudebního.

Rorate vw kostele Pamny Marlo
vwHradel Králové. Duchovníspráva mar. sva
tyně uctivě na vědomídává, že budou počínati Rorate letos
0%6. hod, aby sbožný spóv volněji so nesl, jakož aby
se vzal přísladný ohled na pozdvihování při mli ov.
a požehnání.

Z jednoty katelíckých tovaryšů.
V neděli dne 1. prosince pořádá se rogdílení avato
mikalášských dárků ve dvoraně Adalbertina o půl 8,
hodině večer. Před rozdílením bade sobrána aktovka
1848!od Klášterského a cyrillskou jednotou budou za
pěny některé sbory. Hudební část programu obstará
domácí kroušsk jednoty. Zařízení restaurační. Vatapné
za osobu 20 b,za rodinu 60h. — V řešnickém kroušku
jednoty uepvřádá cyklus přednášek ze sociologie pan
předseda Dr. Reyl. Přednášky konají se vždy v pondělí
večer o 8. hodině. Předešlý pomdělek pojednáno bylo
o příčinách nynější socislní a řemeslnické krise. Příští
pondělí dne 2. prosince bude přednáška „O hospo
dářském liberalisma“.

MUDr. Ladislav Tvrzský bydlí nyní
v č. 36. vedle biskupské residence. Ordinuje ráno od
8—9 hod. a odpoledne od 2—4 hod.

Úmrtí. Pí. Marie ŠtauJerova, choť malíře a
majitele doma v Hradci Králové, semřela v pondělí
dne 25. Ietopada 1901 v 46. roce věku svého. Pohřeb
eo konal ve středu dne 27. listopadu t. r. na hřbitov
Kaklenský.

Klicperovo divadle. ZreportoiruSakovyspolečnosti vzbudil značný zájem Flacheman svou
zřejmou tendencí proti byrokratickémn systéma
školnímu. Návštěva této hry byla zakázána na realné
škole, jinde byia žákům povolena. Nestejná pedago
gika! Flacheman není ovšem mravnosti žactva no
bezpečným, alo vážnost k očitelské autoritě zrovna
neporsbuzaje. Mladší žáci smáli se nejvíce „sla
bostem“ pp. učitelů; a řízného inspektora, jejž podal
zdařile p. Kovář,si mnoho nevšímali, protože inspektoři
netíží tak dáky jako učitele. Vyspělému žáku nebude
tendence Flachimana závadou, ale nevyspělého poško
zuje. Zkostoatělou byrokracií školní ovšem aehne.
Toť jest náš náhled o Flachemanovi.

Spolek ku podpoře chudých stu
dujícich v Hradci Králové pořádatibuda v příštím
masopustě jako minulá léta ples, jehož Čistý výtěžek
rozdělí se mezi c. k. gymnasium, c. k. reálku a c. k.
učitelský ústav na podělení nemajetných studujících.
Ples, k němuž přípravné práce jsou již většinou vy
konány a k němuž počne ve subskribovati již počát
kem příštího měsíce, bude se konati ve dvoraná Bo
sedy a jejích vedlejších místnostech dne 7. ledna 1903
sa hudby c. k. pěšího plaku č. 43 Vzhledem k tomu,
že příštím rokem vstupuje ©Spolek na podpora chu
dých stadajících do svéhe 2Gletého jubilea a že pod
porovati jest ma tři velmi četné ústavy, lze se nadít:,
že bude účast při sabskripci i plesu ještě hojnější než
minalá léta. Veškery dotazy a reklamace přijímá jed
natel spolku p. prof Dr. Hračka.

Osobní daň z příjmů. Lhůta k podání
přiznání k ovobní dani z příjmů pro rok 1903 atanoví
se do 31. ledna 1903. Podati přiznání povinen jest
každý poplatník, jehož roční příjem2000 K převyšuje,
aneb kdo vyzván byl zvláště, aby je podal;doporu
čaje se však, aby i ti, kdož mají příjem menší než
2000 K, ale větší než 1200 K, ve vlastním zájmu při
znání podali, byť i svláště vyzváni nebyli. Přiznání
buďteš podána buď písemně neb ústně a berních úřa
dů I. instance, v jejichů obroda daň předepsati se má.
— Ku písemnému přiznání budiž užito úředních for
mulářů, které Jze bezplatně obdržeti u berních a obec
ních úřadů. Nebade-li přiznání v předepsané lhůtě
podáno, může daň r mocí úřední odhadní komisí nlo=
Žena býti. Kdo dále ve lhůtě předepanné nepodá po
vinného přisnání, můše očekávati, že bude vzat do
vyšetřování pro zatajení daně, Konečně se upozorňuje
zvláště na to, že povinnost podávati přiznání a na
sledky opominatého snad podání nejsou závislé na
tom, bylo-li doručeno osobní vyzvání podle $ 304. čili
nic. Osoby, které se stanoa během berního roku 1902
poplatnými tím, že se přistěhují'do území, kde zákon
platí, nebo že nabudon stálých platů služebních v ob
nosu dani podrobeném, mají ve smysln $ 338. zákona
ve 14 dnech po tom, co nastala okolnost, která za



kládá povinnost berní, ačiniti příslošnému berníma
úřadu L instsnce (bermím aprárám, okresním hejt
manstvím) osnámení u připojení patřičně vyplněného
přiznání.

Požár továrny ma pímma. Dne£*.listo
pada v pátek v 8 hod. večer rypnkl z nesnámé dosud

pou oheň v c. k. dverní továrně na pisne p. Ant.etrofa „na Brně“ a Nov. Hradce Král. Oheň vznikl
v kotelně v přísemí, odkadě šířil se velmi rychle. Po
něvadž bylo v dílnách množství rozdělané práce a jinak
hořlavých látek, našel oheň dosti potravy ku zhoubné
své činnosti. Nejdéle a nejznřivěji řádil v sušírně,
kdež byly ulošeny veliká zásoby dříví k eušení, čá
etečně jiš suchého. Nesčetné množství jisker i oharků
létalo ač na čtvrt hodiny cesty. Horlivým přičiněním
místních, hradeckých, třebešských a kuklenských ha
sičů podařilo se oheň omeziti, takže bylo obytné ata
vení zachráněno. — Rovněž směle a neobroženě, s na
sezením vlastního života počínalo si tovární dělnictvo.
S nezvyklou emělostí a vytrvalostí vrhali se v jedno
tlivé části továrny dosud nezachvácené dravým živlem
a vynášeli, co se vyněsti dalo. Oheň byl uhašen až
v sobotu odpoledne. Škoda velmi značná kryta je čá
stečně pojištěním. Veškeré stroje jsou zničeny, i ony
dynamoolektrické, které byly teprve loni velikým ná
kladem zřízeny. Příšerný je pohled na jednotlivé části
strojů sem tam pohozených, všelijak sohýbaných a nyní
vůbec bezcenných. Přes tuto pobromu továrna práci
nezastavila, pracuje se horlivě dále.

Výstraha před podvodníkem. Jakýsi
Řek, Alexandr Eutychides, vydávající se za general
ního představeného nějaké kongregace, prý se objevil
v některých krajinách, aby sbírky neoprávněné konal
dobrý podnik předstíraje. Varujeme před ním, kdyby
se i u nás snad ukázal.

Z Chrasti. Dne 8. prosince bude pořádán
v Chrasti + „Panskóm domě“ koncert s vybraným
programem. Výtěžek věnován bulo katol. Jednotě
v Curmati. :

Z Chotěboře. Dne 36. £. m. v zdejším ko
atele sr. Jakuba oslavili zlatou svatbu manželé Fran
tišek a Františka Kubánková u přítomnosti svých 5
dítek a 12 vnuků. Před měí sv. oslovil drohosvateb
níky jejich syn vp. Frant. Kabánek, kaplan z Ry
chnova, poukázav na význam této tak řídké rodinné
elavnosti; ne to při měi sv. přistoupili i se všemi
svými dítkami ku stolu Páně. Druhoavatebníkům
přejemeještě mnoga Ijeta!

Umartí. Dne 26. t. m. naložen k věčnému od

počiuku na hřbitově v Chrasti pen Jao Sháaěl, řídící
učitel na odpočinku. Zemřel 23. t. m. v obci Hlíně,
zaopatřen byv avátostmi ualrajicích, ve stáří 80 let.
Narodil se v Bezděkově, a 40 let prožil jako učitel
v Kostelci u Chrasti, načež leto odpočinku trávil
v osadě Hlíně, přiškolené k svému bývalému půso
bišti. Pro milou svou povahu věude byl ctěna vážen.
K posledníma odpočinku doprovodili zesnalého páni
učitelé z okolí wtéž více kněží, — Odpočívej v pokoji|

Ze Wmiřle. Výbor „Občanské besedy“
oanamuje, še přednáška cestovatele p. Vráse, na don
L. prosince t, r, stauovená, sejodvolává. Vysvětlení příště,

Katolická jednota v Kostelci m.©.
pořádá v neděli dne 1. prosince b. r. orčitě v 7. hod.
večer divadelní předatavení „Sv Jalii“. Všechny úloh
jsou obsazeny osvědčenými silami. Ceny míst j
obyčejně.

Šedesátileté marezomimy slorívpondělí
dne 16. prosince vldp. Fr. Tomíček, zasloužilý farář
a bisk. notář ve Velkém Oařímě.

Z Chotěbořska. V Nové Vsi byladne 24.
listopadu veřejná schůze hospodářské besídky novo
veské, v níž přikročeno k založení záložny Raiffei
eenorské © sneseno konečně vzájemné pojišťování
v uezaviněných pádech dobytka, Pan řídící Mayer
přednášel o pokusech, o vědeckém základě a účincích
střílení do mračen. Pan farář Vlček přednášel o pod
mínkách, významu a účelu Raiffoisenovky, k jejímuž
založení bned zvoleno bylo dvanáctičlenné komité.
Schůze byla velmi četně navětívena a 8 porozanměním
od posluchačů sledována,

Z Pusté Kamenice. (Návratdo sv.církve.)
© poslední neděli po av. Dachu dne 24. listopadu t. r,
skládala v našem chrámu Páně při službách Božích
veřejné vyznání ev. víry římsko-katolické evangelička
belv. vyzn. Anas Šcorkova, 18letá dcera Františka
Štorka, ev. h. v. rolofku v Rychnově. Vldp. děkan
Ot. Richter, kterýž letos slavil 2Ďleté jubilenm jako
farář náš, řekl vo své věroučné promlavé, když byl
novou katolička též pochválil, jak velmi pilně kn
cvičením epěchala a a bedlivostí naslouchala, mezi
jiným teké: „Ty jsi za ta dobu, co jsem v Pusté
Kamenici, sto třináctá ve farní knize zaznamenaná,
která ao církve sv. přijata byla. Při mši ov. při
stoupila s radostí, majíc v rukou hořící svíci, jako
dražice k prvnímu přijímání Nejsvětějšího Těla Pána
Ježíše. — Diky Panu Bobu! Kéž by duchovní pastýř
uáš ještě mnoho radostí takových mezi námi zažil!

Z Kejšlice u Lipmice. Zdejšíkřesťansko
sociální spolek „Svornost“ pořádal divadelní předsta
vení „Diblíkova dceraška“ ve prospěch vystavění
kapličky k uctění Božského Srdce Páně. Divadlo bylo
dobře sehráno, ač mnozí s ochotníků a ochotale pu
prvé na jevišti vystonpili. Veliké záeluhy v této věci
má zdejší pan řídící Emil Kunst, který nedbaje ue
přátel svých kráčí v před ardnatě, maje za úkol lid
vedělávati býti ma dopbrým rádcem, Pana řídícímu
A všem ochotníkům „Zaplať Pán Bůhl"

Velechrám sv. Pamny Barbory v
Kutné Hoře bude bohdá r. 1903 svému účeli
odevzdán. Restaurace a dostavba sv. P. Barbory blíží
se jiš svému zakončení, Aby ale vrácná tato památka
úplně byla obnovena, zbyváť celá řada prací nevyhnu
telně potřebných, které natno ještě provésti a to: a)

dlažbu v celém velechrámu; B zasklení oken vysokého kůru; c) rýměna vnitřních kordonových Fima v
bočních lodích; d) hlavní oltář a o) konečně úpravu
terénu kolem chrámu, coš vše na obnos 100.000K roz
počteno bylo. Aby žádost sbora „Vocels“, Bohu díky
poslední, došla přísnivého vyřízení, nelenil správní

„ mi

akého za prostřednictví požádati. A dobrých těchto
přátel nalezl všude i v c. k. ústřední komisi pro za
chování starobylých a uměleckých památek ve Vídni,
která záležitost sboru co nejvřeleji c. k. ministerstva
duchovních záležitostí a vyučování k provedení dopo
račila, C. k. ministerstvo, opírajíc se o toto dobré zdání,
souhlasilo s dotčenými návrhy, eměřujícími k ukon
čení prací ještě nevyhnutelných = povolilo k témuž
účeli výnosem ze dne 28, dubna 1899 polovinu ná
klada částkou 50.000 K v 10ti letech splatnou a také
dvě Ibůty částkou 10.000 K splatilo. Správní výbor,
dověděv se o tak příznivém vyřízení, neváhal aděliti
je se sl. zemským výborem král. Českéhoza subrenci
gemskon per 60.000 K žádaje. Že ministerstvo petici
sboru schválilo. přijala i rozpočtová komise vys. sněmu
král. Českého dne 40. dubna 1949, osvědčajíc opětně
vzácnou avou přízeň k památce naší, petici naši za
povolení IL. polovice nákladu toho ze zemských pro
středků per 50.000 K blahovolně do rozpočta na rok
1900 aplatné v 10ti ročních lhůtách. Jelikož však roz
počet zemský od té doby projednán nebyl, postrá
dals položka naše 50.000 K, ač úplně jistá — přece
jen schválení vys. sněmu král. Českého — a lhůty
rozpočtovon komisí navržené se nevyplácejí a tím sbor
„Vocel“ « nemalou tíseň přišel. Poněvadž ale dle pou.
kazu jak státního tak dle návrhu rozpočtovékomise měly
by práce zařízení vniterného našeho velechrámu na 10
let býti rozděleny, mělo by ukončení svrchu uvede
ných prací ještě B roků trvati, coš z důvodů technických
a ekonomických nelze odporačiti. A v této tísni obrá
til se správní výbor k slav. obecnímu zastupitelstva
král. hor. našeho města, jež vzácnou svou přízeň a
obětarost k drehocenné naší památce povždy na jeho
dávalo a tím dokszovalo, jak velice záleží mu na
opravě a dosterbě velechrámu sv. P. Barbory, tohoto
výmluvného svědka bývalé slávy města našeho, 8 pros
bou, aby zabezpečené kredity dobrotivě financovalo,
aby práce při našem velechrámu arychleny a r. 1902
dokončeny býti mobly. SI. obecní zastupitelstvo ve
schůzi dne 12. listopadu t. r., konané za účelem umož
nění urychleného skoncování restaurace velechráma
er. Panny Barbory, ueneslo se jednomyslné na tom,
1) aby městská obec Kutnohorská u městské spoři
telny kutnohorské na vlastní jméno uzavřela vý
půjčku až do 90.000 K na 4'/,,ní úrok a bez
úmoro, při čemž by úroky z tohoto dluhu hradila
obec ze svého; 2) s podmínkou, že archeologický sbor
„Voosl“ vydlnžený kapitál eplatí splátkami, které od
státu a země na onu restanraci povoleny jsou a budou;

3) s tím, že obec Katnohorská částky dle potěebyvybírané odevzdávati bude na účel vytčený. Správní
výbor koná milou povinnost vyslovuje nejen souhlas
s usnešením sl. obecního zastupitelstva královského hor.
našeho města, jež mn jest milým a povzbucujícím
úkazem, jelikož ocenění a podpory dostalo se ním
snahám eborovým, ale i dík vroucí za tak blabovolné
rozřešení sáležitosti pro staroslavné naše město na
výsost důlešité, prýčtící se ze vzácné přízně a obě
tavosti k drahocenné naší památce. Jen takým apů=
sobem přáno nám bude té radosti. že po dlouholeté,
úsilovné a neanadné práci nadejde nám žádaná doba,
kdy ideál náš, obnova a dostavba velechrámu sv. P.
Barbory,co nejrychleji a to v roce 1902 bude usku
tečněn.

Evangelia svatá jake létáky! Při
vrženci prušáctví po hách chtějí asi rozdmíchati
myšlénku „Pryč od Říma“ i mezi naším českým li
dem! V tem obledo zneašito bývá i svatých evan
gelií, jež 6e našemu lidu předhazají i na cesty a kří
tovatky! V jedné dědině v podhoří orlickém našly ně
které dívky 8 až 12 brožíroraných avazečků, v každém
jednotlivé evangeliam buď toho neb onoho sv. evan
gelisty. Jaou to ovšem evangelia protestantská — z
nákladu Guet. A. Vereinut Jest viděti, jak si příslu
hovatelé prašáckých agitací slova Božího váží! Poha
zují jimi už i po cestách!

Manifestační sjezd rolnictva če
ského východu do Pardubicna den 16. prosince
t. r. na 10. hodinu dop. do sálu Měšťanské Besedy
v radnici svoláván jest hospodářským spolkem pro
okresy Pardubický, Přelončský a Holický. Program:
1. O poměrech našeho hosp. průmyslu. Referent pan
feditel Ad. Eckert. 2. O nucených hospodář. spole
čenstvech. Referent p.Fr. Dostál. 8. O novém celním

tarifa v Německa. Referent p. professor J. Stříteský.
Nebude jediné hospodářské korporace, jediné obce
na východě českém, kteréž by nevyslaly ke ejezda
pověřené své zástupce.

První český akciový závod na zu
žitkování ovoce ve Žlunicichna Novo
bydžovsku. Účelné zožitkování a konzervování
veškerého ovoceve vzorných závodech jest u nás dosud
zanedbáno, ač průmysl tento v cizozemsku znamenitě
prospívá. V českých rukou máme v tom ohledu povze
jedinoo vzornou továrnu v Třebenicích; jsme tedy
namnuze odkázání na výrobky cizí, které bohužel též
z našeho ovoce k nám se dovážejí. Cv by se dalo
vyzískati v nynější tísni hospodářské, kdyby ony tisíce
metráků ovoce, jež od nás lacino prodané do ciziny
se vyvážejí, mohly se zpracovati v domácích závodech|
Co ovoce zvlášť v letech «rodných přijde ns zmarl
Z té příčiny utvořil se komitét, který hodlá zaříditi
český akciorý závod na zužitkování ovoce, doufeje,
že bude na patřičných místech podporován. Ustavojící
schůze ustanovena na den 23, února 1902. Po případě
přijal by se ku podniku tomu apolečník, Bližší vy
avětlení podává a přihlášky přijímá Bohumil J. Kohoat
ve Žlunitích, pošta Vysoké Veselí.

Z čeraé kroniky. V noci z úterý na
středu zastřelil ae vHradci Králové v kasárnách „34.
kavalier“ voják Kaněra, jenž právě po skončení

Snedělního cvičení měl se, téže středy vrátiti do
svého domova. Zastřeli) se na svém lůžku pod po
krývkou, tak še ani jeho soudruzi ranou nebyli na
seberrašdu bned upozorněni, Proč el ubožák život
vzal, orčitě se noví,

Po venkově ma Králoměstecku po
tuluje se jakýsi člověk, (da sám, či k Co., nevíme),
a kolportuje krvavé romány jsko: „Zmizelédítš“ atd.,
kteróž vydává ve Vídni jakési knihkupectví Jos. Ru
binstein — patrně z pokolení židů „mrneralogických“.
Kolportáž koná tím způsobem, še do každého takřka
stavení, vyjma fary, školy atd., donese po 1 sešitu
ka přečtení, zítíLem pak se tam zase dostaví a při
jímá přihlášky ku předplacení. Již první sešity dráždí
a lákají svým obsahem nezkušený namnoze lid a už
názvy jednotlivých kapitol, jako „Únos“, „Pod zemí“,
„Nevěrec“, „Dábeleká Zena“ atd. zřetelně dávají avě
dectví, jak zajímavou ta četba býti slibuje. A pod
mínky pro odběratele? Sešity po 20 h (34 stránek),
2 nešity týdně a za praemie „obraz svatých“ po 15.
sešitů a konečně po odebrání celého „díla“ modlitby
+ ovčí kůži vázané a křížovou cestou „Červeně a zla
tě“ provedenou. Kromě povolaných orgánů měli by i
všickní ostatní rozamní lidé takovýchto židovských
„kultartrágrů“ dobře si všimnouti a s nimi podle zá
slahy zatočit a vedle toho pak náš lid npozorňovati na
otevřené knihovny lidové na farách nebo ve slušných
spolcích, kde dost často knihy v knihovničkách odjc4 al

Různé zprávy.
Ku statistice mravnosti. Polskématky

byly odsouzeny v Prasku do káznice na mnoho měsíců,

pooěradě se ohradily proti týrání ových dítek, ježázal školní inspektor tělesně trestati pro neznalost
německého otčenáše. Kriminální statietika tyto ne
šťastné katolické šeny připočte jednou na vrub sla
bosti katolické moralky, kdežto surovost protestant
ských katů neuškodí zschovalosti dobrých mravů
protestantských. Pan Šádek jistě neopomene časem
podati nepříznivé percento katolických trestanců v pru
ském Polsku, aby tím v lákavějším evětle objevila se
Čechům ueochvějná síla protestantské mravnosti.

„Úas“ bojí se o studenty. Studentstvo
maďarské a řecké ačinilo bouřlivé projevy na ohranu
náboženské své víry. Tohoto hnutí obává se Čas u
Dás, protože si dobře pamatuje bouře pražekéha stu
dentatva proti Masarykovi ve věci polenské. Tenkráte
otevřeny byly oči mnohého jinocha, jenž přece styděl
se otrocké jho zlatého telete na we bráti a proto pro
testoval proti náhončím židovetva. Což aby jednou
české mládeži katolické znechutilo se stálé odporné
tapení vlastní víry a velebení nevěry aneb protestan
tismu! Proto projevy mládeže uherské a řecké Čas
kaceřaje a pomlouvá. Kdyby tak projevy tyto platily
židům aneb protestantům, to by byla hnedle uvědo
mělá a umravněná mláděž!

Největší nákupmí družstvo jest
vwAmglil. Družstvo má 7 parníků. Roční dovoz
pro družstvo cení se na 120 mil. korun. Hlavní podíl
na dovozu má Dánsko, jež dováží másla a slaniny
za 48 mil. koran, Máslo odebírá družstvo z Kodaně
a z Hamburko za 48 mil. a z Irska za 12 mil. Spo
lečno:t má 60 podníků ku výrobě másla. Amorika
dodává za 19.20 mil, K. Kanada za 8.40 a rovněž
tolik Švédsko, Řecko a Německo 7.20, Francie 6,
Holandsko 42, Australie 3, Finsko 1.8, Španěly
1.2, Belgie, Švýcary, Rakousko, Italie a Norvéžsko
dohromady za 6 mil. Společnost začala činnost svou
r. 1863 a právem honosí ae, že v její říši slunce
nezapadá. Věstník.

"Tržní zprávy.
V Hradoi Králové, due 23. listop. 1901.1 bl.

plenice K 1560 —14-80, šita K 1190—1340, jedmene
K 9 00—10 00, ovsa K 5-70—6-60, prosa K 9:00—10'00,
vikve K8.50—10 50, hrachuK 1800—9200, jáhel K
16-40,kropK 1600—24:00, bramborů K 180—240,
jetelového semínka čerreného K 68'00—90, jetelo
vóbo semínka (inkernát) K 00 00—00'09, máku K 9200,
olejky K —————, lněnéhosemene K 16-20—18*00,
100 kg. žitných otrab K 1150, pšenič. otrub K 100:
1 kg. másla K 1-60—2'08, 1 kg. sédla vepřového K
1'44—1-76, tvarohu k 0-28—082, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 0:00—0'00, jedna hl. cibale K
400—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:00—4*00,
1 kopa zelí 13:00—0000 K.

(Zasláno.)

Abychom usnadnili agitaci a rozšířili známost
křesť.-soc. programu, vydali jeme vo velikém nákladu
leták s jasným, stračným a každéma srozumitelným
výkladem křesť -soe. programu. Má 16 stránok a
stojí jen 2 h — poštovné platí objednatel a sice zu
každých 26 ex. 10 haléřů. Doufáme, že přičiníte ne
všichni: spolky i jednotlivci, aby znalost programu
našeho pronikla do všech osad a míst i těch nejodlehlej.
ších! Povinností každého uvědomělého křesť.-sociála
jest, aby zásady křesť.soc. znal, je šířil, vykládal a
obhajoval.Objednávejtetudížzmíněný leták
postech a tisících! Objednávkypřijímá:Frant.
Jukl, kaplan v Hradci Rrálové.

. Marsyho:„Bakouské občanské mauky“
jest ještě několik exemplářů na ukladě. Prodávají se
8 209/, slevou 1 ex za 2 K 10 h.Ústřední Jednota diecésní,

ŠTÍTU“přikládámeodedneška,pokudzásobastačí,1výtiskzprávy0katol,sjezdur,1897(240stran)nádawkem.

Odběrateli1tuctu



Listárna redakce.
E. T. Sv. Emilie je 17. února a 3. června, ©

obrázka nevíme, ale snad Vilém Pick a synové, chro
molitografie Praha-Smíchov, Přemyslova ulice č. 530
evým velkým skladem Vám poslouží.

Nová Ves. Pro nával látky po druhé.
Čes. Třebová. Sych. Zaplaceno do 51. prosince

1901,

(Zasláno.

Výborová schůze
politického družstva tiskového

pod ochranou sv. Jana Nep. v Hradel Králové
bude

ve středu, dno 4. prosince1901,©2.hod. odpol.
v dšecámím spolkovém domě „Adalbertinu“, JiHková tří

da č. 8300 I. v Hradci Králové.

Dr.Jan Soukup, Dr.František Reyl,
předseda. jednateí.
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3 Suoirbstáty 6Ď
animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajištuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

MG“Nenahraditelné “UN

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran amonaty, soli dracelnaté, kainit,
specielní hnojívo pro stéhliny a ekopaniny (kulovatiny).

Poštornskou sádru ouperiostátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévakémrvy, plcal vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu

+
+
+
+
+
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6 JepusjexzifisajsÍNEEDOVE i
továrna na v Břeclavi

VB. -+45 A SOHRÁM„z
lá hnojiva Roztokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskáol. 27.
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Nejvyšší vyznamenání na zemské jab. výstavě v Praze:
čestný diplom, 1891. Nevyšší vyznamenání na školsk
chorvatské výstavěv Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vyzn.
ra vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst
v Fráze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné

WHoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na
Horách Kutných.

0. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonii

„ dana Tučka v Kutné Hoře
(založeno r. 1869)

vyrábí a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchsonštávco
nejdůkladněji a v cenách nejmírněj
ších; —opra a přeslnvb
varhan prorede za nejmírnějšíc

yd podmínek, hd všech soustav pro
j harmonia kostely,školy a
ii salony v nejlepším provedení 8pě
M- tiletou zárukou a za ceny mírné.

taképravaamerická harmonla (Gottage
Organs) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno jíž okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamonány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

0

E vánocům
se doporoučí

cukrářství
JOS. FIALY.

BS" Tam Lze dostati čerstvé,
ohutné a jemné pečivo."Jil

Klicperova ulice hned za hlavní
trafikou.
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F- SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícímu období

sa nejlevnější pewné oeny nabízí a vzorky
Da požádání zašlo

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

, AEANNA
Klosety pro nemocné

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající *

dodává

J. Bazoni, Počátky. URAKEAENEEEAARENAA
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Založeno r. 1850. o

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasíř v Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužebného
se stříbra, bronsu a jiných kovů

vše ailně v ohni zlacené a stříbřené, začse ručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se rychlea
zašlou se jit svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi

losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocpralnými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje se tedy k za
koapení a opravě kalichů, monstrancí, ciboril, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Jan Kryšpin,
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA-I,,

č. 146 at., Malá Karlova ul. čís. 39
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
sice i se šelešnými rámy, st

lémi 1 vsazením.

Vetkeré rozpočty, skizsy i odborná
rade bezplatně, bezevší závaznosti

kn definitivní objednávce.

ORP"Nesčetná veřejnái písemná pochralná nanání."jj

Založeno roku 1836.
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Ignáce Neškudla Syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudly, faráře ve Týprachticleh)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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Levně, ihned, správně

reklamace, ,
všechny ke dogary, poptávky

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k, povolené kanoeláři jen
F*raha-IL,, Eliščinatřida1080.

Veledůsí. duchovenstvo, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstva

uctivě oznamuji, že za tovární cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, k e na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkůma j.

Výborné creamy ku holení Batem a.
Sehavisg colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I zl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkonšení vyměním nebo
pomíze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytují svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují..

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou moji jest, poctivě ku upokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
uklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Ellščina tř. 1 m.

zasílá
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Josef Mikulecký,

! ž

alnský křen ©

vývoz mal křenu v Kutné Hoře.

letošní sklizně.
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kg. asi 15 kořenů K 6—M „520
„o“ 2D. 040
» » 30 » „ 4+—

franco poštou.
Malinské cibule K 8—

„K2-—
„K 120

Bověupravenýprávováročný dvou
poschoďový dům, číslo 199 v Hradel
Králové za 18.000 al.

Kupující můžesložiti při koupi jen 3000 zl.,
zbytek na 10 roků na splátky proti 4%,
úrokům.

Várečné právo vyneslo v roce 191.
900 zl., a bude následkem rozšíření města
dále ještě a značně stoupati. —

Dům tento jest jeden z nejlevnějších.
právovárečných domů v celém městě.

F. Chrudimský,
majitel.

Ph, Ng. B. V. Morávek
IEukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína..
Droguerie. Materiální obchod.

ERP- Doporučujese co nejlépe. “jik

5
5
5
5

100 kg.
1 kg. Majoranky .
1 kg. Hincian .
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Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

ZLAVNÍNJanoki,K

vedle zálojny.

dříve J. Jeřábek

MUDr. Lad. Tyraský
bydlí nyní v č. 36. vedle biskupské

residence.
Ordinuje ráno od 8—9 hodin a odpo

ledne od 2—4 hodin.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

- zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu,
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Učiňte prosím, malou obiednávku na
zkoušku.

Při hromadném objednání větší výhody.

Též na splátky bez zvýšení cen!

Z Bystřice nad Pernětýnem!
Naše varhany s 22 rejetříky i manuale s nád

hernou skříní, které již nutně velkou opravu vyše
«dovaly, jsou konečně

p. Bedřichem Čápkem,
varhonářem = Poličky,

opravené.
Konk. hostelní výbor dav odborníky pěozkou

„mati opravené, změněné u doplněné 5 novými rejstříky
varhany, shledal, že celá přestavba těchto sešlých,
jakož i zaměnéní a doplnění druhých varhan s novým
rejstříkem a přístavbou nového pedálu v pobočním
kostele vykonáno bylo velmi správne, spolehlivě, do
vedně, mistrovsky, ano i umělecky, a že hlas varhan,
dříve vřískavý, docílil se ladný, zvačný, plný, mo
hutný, velebný, v pravdě chrámový, nad čímě vyslo
"vaje plnoa chválu, uznání a spokojenost. Zjistilo se,
ože všemu do nejmenších podrobností věnováno bylo
vzácné pečlivosti, přesnosti a evědomitosti, která za
nynější doby tak po řídku ae ukazuje.
. S obavou, meznajíce závod p. Čápka, evěřili
jeme jemu těžkon a zodpovědnou práci tu a byli jsme
skvělým výsledkem až překvapeni. I požadovanýplat
za celou přestavbu uznán byl za naprosto mírný.
Proto budeme hleděti závod p. Čápka, který ci tu

Metr zl. 4—.
Na úplný oblek 3 m.

Vzorek této látky jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
8e na požádání k nahléd
nutí franko zašlou.

Pruní český zasíla
telsky závod

Ed. Doskočila
vwChocni.

Úplné výbavy nevěstám.
Ceny mrné.

Opony (draperie).Záclony, Žíněnky.

lelele

Frvní
katolickýa zasllatelský závod

Josef Poláček A. spol
továrna na oukna V Humpolci
doporučuje veliký výběr černých a
modních látek pro P. T. veledůst.

duchovenstvo.

Ku přání poskytují 00 výhody platební,

Vzorky na požádání zdarma a franeo.
atofstetoTpioToooooetealelleleleloleloloTola!
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Čtěte!

le nlZ pole i lesa.
Drahé vyd. illustrované Ad. Kašparem.

Vyjde v 11sešitech po 40h
Právě vydán sešit 1.

Obsabovati bude 16 povídek: Pro srace.
Sen a skutečnost. Po stopě. U starého Kobra,
Zapytlačil si. Tajemný nález. Prozrazen. Slavný
střelec. Dva soupeři. Katina. V hlubokém lese.
Pravda i lež. Nebezpečný výstřel. Lesáci doma.

ervené paraple. Ráno v lese.
Nakladatel

R. Promberger, knihkupec v Olomouci.

k a
|

Rozkošná novinka!

Josef
Štěpán,

závod

pozlacovačský

v Pardubicích,
C LDS, 1ed!k —opravuje—

: a PO BÁSDAO VV o (E | Jakož i nově stuvá
KOROKOVO AKOX OKO) (ATVT 7YŘT oltáře, kazatelny,

všeho draau sochy
| a veškeré do obora

toho spadající práce
v nejmodernějším

= |

zručného jména získal, co nejvřeleji odporučovati.

doporučujeswinovací okenice z vlnitého plechu zaručeněocelového,velmilehce

A všech nýlovaných součástí stavebních. Výroba železných oken fuconových,veškerýchmříží, náhrobních i zahradních, vrat, plotů,balkonů,výplní do dveří a t. d
ZvláštěupozorňujiP. T. pány stavitele na práce stavební, výhradně

winstní výrobky nejpraktičtějších a nejdokonalejších vzorů,vlastníhovynálezu,kleštindo zdí a vůbec vešker

velmi levných.

Navštivenky
robní se zárukou.

. V úctě veškeré
nabízí

knihtlskárna.

Český Ů

Mně see Č

DABALKA KO š
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučuje veliký výběr

čeriých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
Výhodné platební podmínky

bez zvýšení cen.
Vzorky na požádání zdarma a franco.

DOOODODOCCŮ

řísežný soudní
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Josef Neškudla,
c. a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
svůj všadež osvědčený a mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních paramentů,
praporů a kovového náčiní. — Illustr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
podádání franko se sasflají.

Adresa vždy doslovně úplná.

a ala ABOS
ZKÁZE PODLEHNE

během nedlonhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkova patentní
valcha wžďdy potrvá, neboťtvrdostí A nezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy hladkoua čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší snčhobílé
vyprání, tím i úsporu na prádle, mýdle i času do
cílí jako žádná jiná pračka aniž prací stroj. Při
tom všem jest též levná, v dřevěném rámu za
sazená, atojíť B IK. Dobírkou nebo proti obnosu

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomníků, soch, mramor,

desk nábytkových, Belerediho třída, 525.

200000

| Pešoutova zdravotní

pérová žiněnka.

Důležitou podmínkou zdravého spánku je
dobrá, hladká, čistá a prušná žíněnka a může
si takovou i méné zámožný opatřiti, neboťjest
levnější než všelijaké ty matrace. I pro odpo
lední pohovění možno tuto pří libovolném na
klonění polštáře použiti.

Upozornění: Nikdo nemé v prodeji
mé žíněnky, čím by se také cena jich a vý
dělek a režie zvýšila. Zasílají se přímoz dílen
I. uměl. závodu

d. A Pešouta v Golč. Jeníkově.
Obrázkové cenníky divanů a žíněnek zdarma

a franko.

Rozumí se, že veled. duchov. bez dobírky,
aš se o jakosti přesvéděí.

pochvalných uznání.
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Nabytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

K. V. SKUHERSKÝ,
Hradec Králové

Bratojánské náměstí a u pražského mostu proti
botelu Merkur.

WS“ Cenníky na požádání franko. “A

Výhodné krámy,
V Pražské ulici v domě č. 83. pronajme

se jeden malý krám, jeden velký krám u jeden
velký krám 8e zadními místnostmi, které lze
za byt nebo za skladiště použíti. — Dále se
pronajme zařízená truhlářská továrna na Slez
ském Předměstí i s veškerými stroji buď jed
nomu podnikateli, aneb na více živnostníků se
rozdělí. V těchže továrních místnostech se pro
najmou dva byty o dvou pokojích a kuchyni.
Též jedna stáj pro pár koní i s kůlnou a
komorou pro píci.

Bližší sdělí, jakož i vše projedná

Ed. Řezáč v Hradci Král.

F.Sklad hotových

dámských žakelů
a límců

nejnovějších facon.
Levné ceny.

Umělé

vyšívání a plissování,

Látky na skladě.
Objednávky dle míry
se rychle zhotovuji.

nápisů na stuhy pohřební,

JOSEF HÁJEK.



Předplalnémačívriroku3450A. nopůlroku5A—kČislo 49. | Jnserty se počítají levně.
Obnovavychásí v pátekv poledne. | Ročník VIT.

Ošklivá jména.
Poslední měsíc v roce nazývá se nyní ve

všech kalendářích prosinec. Ale není to pů
vodní jeho jméno, mívalí zajisté ošklivější;
říkali mu prasinec. Beckovský, český kroni
kář, píše stále, vypravuje-li nějakou událost
z posledního měsíce v roce — prasinec. A
vidíme-li, že všecky ostatní měsíce mají jméno
dletoho,co se tobočasu—aspoň je-lirokpra
videlný — v přírodě děje, jsem nakloněn dáti za
pravdu Beckovskému, že měsíc ten má své
původví jméno od toho zvířátka, které
zvláště svými útrobami (špatně řečenodroby),
přidá li se k nim něco zelí a piva — chudá
ček, po své smrti — právě v tomto měsíci
obveseluje rodiny, společnosti a hospody. A
slovo prosinec chtíti odvádět od toho, že se
v tom čase slaví svátky vánoční, o kterých se
více modliti čili prositi máme, se mi pranic
nelíbí. Naopak! I to, že v ten čas připadají
svátky vánoční, svědčí spíše pro ošklivější
pojmenování toho měsíce, rozvážíme-li, že
mnozí evanjeličtí hospodáři právě na štědrý
den timto zvířátkem nejraději se obveselují;
eno — jak jistě vím — i služebným osobám
katolickým útroby a vniternice (špatně řečeno
jitrnice) do úst takřka cpou, že prý je proto
č.. t nevezme.

A nic se nedivím, že se tomu mě
sici nějaké lepší jméno dáti hledělo. Vždyť
máme jeden dům a sbor, na který mnoho a
mooho platíme; a pan Wolf a jeho páni Vše
němci dělali z něho nedávno prasinec, pomní*
me-li, že lid náš nestydatosti rád tím slovem
nazývá, které odvozeno jest od jména toho ji
stého zvířátka. Ale jméno to, že je tak ošklivé,
není ještě v obyčeji, prozatím se tomu říká
jen — říšská rada. A jsem tomu rád, protože
vím, že ostatní slnšní členové toho sboru ne
mohou za ty, kterým sami Němci na místo
Alldeutsche—Stalldeutsche(čili Němcizchlávka)

Hkají. Pano byse však po tom přeslavnémsvém „ze Sauplacn“ (z místa, na kterém sa
lidé dívají na komedii) zmizení nesměl pranic
hněvat i kdyby 8e mu jeho — už také ne
právě příjemné jméno Wolf (vlk), — v ono
ošklivé změnilo, za které se i ten ubohý po
slední měsíc styděl. Chadák Wolfl Křičel
v říšské radě při jednání o mravouce svatého
Alfonse: Dejte si pozor na své dcery a paní!
A nyní před samým prasincem nedal prý
v tom ohledu pozor sám na sobe a — jak
elyším — obveselil nejen svého soupeře Schó
nerera, ale i mírnější Němce v Trutnově, kte
rým též velice škodil.

A tu mi napadá jiné ošklivé jméno, a to
ne jméno měsíce, ale jméno člověka. Byl prý
totiž jeden pán v Praze, který si své, aspoň
v českém jazyku nelibě znějící jméno změnil
v „Trauba“ Nebylok tomu zapotřebí změny
mnoho, postačila změna jen jedinké písmenky.
Zrovna jako ve jménu tobo posledního měsíce,
kdyš se změnilo a v o, hned to zcela jinak
vypadá. A tak si i pan Trauba udělal na ko
nec z a jenom ©; a bylo to. Víme totiž my
starší, že se v češtině au vyslovovalo jako ou,
jak to Palacký až do smrti psával. Tak tedy
z trauby povstalo Tranbe (hrozen viný).

A proč že Be ten pánza to „trauba“
čili trouba tolik styděl? Inu to je proto, že
řekneme-li ta trouba, není to právě nic tak
zlého, je to pro města, chtí-li mit pitnou
vodu, pro vojsko, chtí-li mít trumpety a mu
siku, pro bospodyhky, chtí-li mit buchtičky;
věc je velmi užitečná, ale řekne-li se v če
Štině ten troaba, hned je to člověk ato takový,
kterómu se — jak kdosi povídal — ze Sala

mounovy „Piksly“ (tabatěrky) ani šňupečkopedostalo, čili že mu schází — moudrost.
A proto mi při tom do toho chlévka

pádu pení Wolfova lo něco velmi jislivého. Wolf— Wolfl Jak80 mu všecko ko

řilo! V Tratnové ma udělali slávu, jako kdyby
přijel sám císař pán. A co všeho ostatního
bylo, to ami povídati nechci. Ale nemobu za
to, že mně napadla ta myšlénka, že by všecken

ten rozeštvuný německý lid nyní měl všecku
příčina zvolati: Ale to jsem byl Traabel A
nejen lid, ale tak mnohý vzdělaný a vysoký
pán měl by honem zadat o ziměnusvého jména.
— A 00 páni pastoři čeští, kteří jsou s tím
odpadáním od Říma „spokojeni“ | O těch
mně napadlo ©místo z písma | svatého,
na které oni tolik drží, a které — nápadnou
shodou — falešné proroky nazývá vlky a o
nich dí, že po ovoci jejich poznáme je, a že
nelze obírati x traí hrozoy. Páni se totiž tě
šili, že se to — jako suché trní v Německa
již zmírající — protestantství oživuje, a že
vydá v Čechách hrozny, německy Trauben a

ného tomu, co se přihodilo jednomu kazateli,
který začal řeč svou slovy Isaiášovými: „Jako
trouba povyš hlasu svého“ a posluchači se
usmívali. Patrně si myslili na troubu rodu
mužského.

V Oest. Rundschau — novinách wo)fov
ských — čtlo sev čísle od 17. lednu 1899, „že
smiletvo a cizoložstvo ja nejposvátnější úkon
ve slnžbě ušlechtění budoucího lidstva“. —
Když tohle člověk čte, napadá tu jiné ošklivé
jméno, které se také během času změnilo.

Nebylo k tomu také mnoho zapotřebí,
vynechala se jen — jak to Němci s českými
jmény vůbec činí — dvě znaménka a bylo tu
jako zcela nové jméno — Nerad. A nikdo to
tomu, kdo to jméno 8 těmi znaménky měl, zu
zlé nemá, že si je pozměnil. Vždyť se, ani když
to jménem osoby není, v novější češtině slova
toho neužívá a píše se raději zlořád. Ale ot
cové naši tak nepsávali, ani neříkalí. Čteme
n. p. že žádali, aby v církvi „neřádové byli
staveni“ (odstraňování, zamezování).

A to mne přivádí na myšlénku, že i dnes
je zapotřebí, aby neřádové byli ataveni. Ovšem,
jak se to řekne, vidí přemnozí jen a jeu zlo
řády na církvi a kněžích. Žádný katolík ne
upírá, že bylo vždy, jest a bude, co by v tom
ohledu „staveno“ či raději napravováno býti
mělo! Vždyť i mezi apoštoly byl Jidáš, který
strašné pohoršení dal a Petr ulabý a bázlivý
tak mnoho, až ze strachu zapřel Krista. A čím
lepší katolík, tím více nejprv sám svým živo
tem a pak, pokud mu inožno, působením na
jiné k tomu přispívá, aby takoví „neřádové
byli stavení“ — Ale jeden tisíckrát horší
„neřád“ ukázal se právě v tyto dny. Největší
nemrava a spustlík nejraději a nejvíce špiní
církev a náboženství. Smilník a cizoložník
dělá se k tomu jako od osvěty a pokroku po
volaným, uby skrze něj „neřádové byli sta
veni“. A nedělá to snad jen nějaký Němec
Woltián. Ne, mezi Čechy je jich také dosti,
kteří tak křičí a píší, ačkoliv by měli a tímu
„neřádů stavením“ začíti sami u sebe.

A není snad povinností naší, abychom
zamlčeli, že se touhle věcí vyznamenávají také
ti, kteří se chlubí křesťanstvím lepším, než-li
je katolické. S jakou radostí přinášívají až i
vymyšlené „neřády“ listy protestantské o ka
tolících! Ale zapomínají, že právě u nich je
zapotřebí, aby „neřádové byli staveni“. O tom
však páni mičí. „Čas“ je to slabostí lidskou,
když to spáchá pastor. Ale velikou útěchou
může nám býti to, že touhle ohavnou zbraní
bojovali nekatoličtí „křesťané“ vždy a tudíž
ihned na počátku církve. Tak u. p. ve čtvrtém
století dělali se Manichaové nejčistšími lidmi
a věřil jim v tom ohledu tehdáž ještě nepo
křtěný professor řečnictví — Augustin. Ale
jak se z manichejství vyléčil? Pozual, že právě
v manichejské „církvi“ bylo zapotřebí, ab
neřádové byli staveni.“ Přesvědčil se, že jejic
„kněží" až i násilně páchají to, en dle Wol
fových vovin má ačlechťovati lidstvo a vida,
že právě mezi katolíky u přemnohých kvete
čistota, patře n. p. na čistotu milánského ka
tolického biskupa Ambrože, počaltím více
oblibovati sobě katolictví. Ale na tom není
dost. Zajímavý případ toho druhu se stal,
kdyš Augnstin — tebdáž již katolický kněz
— měl býti vysvěcenna biskupaa to popřání
jeho dosavadního biskapa a všeho lidu. Ale
hle! Megalius, arcibiskup +Calamé čili primas

Numidie, nechtěl jej na biskopství posvětiti
A proč? Dostal psaní od nekatolickéko „kře
sťana“ sekty Donatistů, proti kterým Augustin
svými kázávími a spisy katolictví bránil. Pe
tilián se jmenoval ten toho tehdejšího „čistého“

a přísnějšího prý donobietického ovaujelia přívrženec, který Megaliovio Augustinovi psal,
že jisté osobě dal „laskuvce“ (amatoria male
ficia), aby ji k hříchu naklonil. Ale na sněmě
církevním se vyšetřiloa dokázalo, že to je bídaá
meta a pomluva vesboru „čistého“ křesťanství
vymyšlená. A tak milý arcibiskup Augustina

sněmě sepsaným spisem a pak Augustina sám
na biskupství posvětil.

Tak se stalo leta Páně 395. Již teukráte
staralsenekatolíkdarebáckýma ďábelskýmzpů
sobem o „stavení neřádů“ v cirkvi katolické,
A uplynulo od té dobypatnácte set let a odpůrci
katolictví jsou podnes stejní. Obzvláště kdo se
jitm na odpor postaví, toho hledí co možná nej
více pošpiniti. Ani leckterého pastoraz jich
počtu nelze vyníti. Jeouto páni, kterým všea
vše i nejvroucnější naše víra u nejčistší z naší
víry plynoucí rarav je — neřád. Ale najde-li so
u nich, často mnohem ošklivější a pravdivý
neřád, tu to pišou po německu u je z toho
nerad, to jest o tom „pán“ a k. p. i pan dr.
Herben mlaví — nerad. Tu z ošklivého jména
dělají hezké. Sami ale i ze jmen původně ne
nehezkých dělají ošklivá svými Šštvanicemi,
což obzvláště se jim podařilo se slovem „kle
rikál,“ což původně značí člověka, jemuž Kri
estus jest kleros — podíl — jediný poklad. A
poněvadž z klerikála udělali padoucha, jímž
katolíka pravého míní, leckterý katolický
pau Traube stydí se za to ošklivé jméno
a za nic na světě nechce být klorikálem. Ale
pravdou zůstane, že těm pravým klerikálům,
kterým opravdu Kristas je nade všecko, ti
pomlouvači v mravním obledu tak muoho jsou
nepodobni jako — prasinec vánocům, a jako
Wolf svatému Alfonsu.

TŘGT
Dopis z Prahy.

V Praze, dne 4. prosince.

(Nakolik slov o zbytečnosti předstírání staročestvé
a mladočešstvé. -- K okásce nesaměstnanosti lidu
v Prase. — Juk sociální demokraté v Prase
proti zájmům dělnictva a podpoře chudých a

ubošáků pracují. — Sněm království Českého).

Jedna věc v českém veřejném a politic.
kém životě jeví se dnes jako déle již neudr
žitelný přežitek a jako velikánská zbytečnost.
Brzké její zapomenutí a odstranění může míti
pro české poměry jauom platný užitek. Touto
velikánskou zbytečností býti jeví se dodnes

ředstírané „Staročešství“ a „Mladočešství“,
oto rozlišování smýšlení některých lidí, kteli

dohromady tvoří nepochybnou většinu českého
uároda, pokládáme za zbytečnost, která se
v naší veřejnosti jenom na berlách povídání
potácí. Nikdo totiž nechce přiznati, že Mlado
češi dávno zmizeli ve Staročeších a že Staro
češi zanikli ve Mladočeších. Máme za to, že
je nejvyšší čas tuto pravda, tuto nepochybnou
skutečnost hezky upřímně doznati. A to proto
jest k tomu nejvyšší čas, poněvadš následkem
stávajících odkladů toho dochází ke tvoření
všelijakých zbytečeýeh nových frakcí a skupin,
které vznikají z noupří h a nezdravých
okolností, jež předstírání, jakoby Staročeši a
Mladočeši skutečně dosud jako různosti eri
stovali, plodí.

Staročešství a Mladočešství vymizelo u
nás stejně. Toutéž chvílí.

Když totiž voličstvo české na základě.
mladočeského programu, kterýž byl vlastním
synem programu staročeského, odevzdalo vět
Šina mandátů poslaneckých kandidátům mla



dočeským, ihned kde jaký veřejnéhoživota
chtivý Staročech kandidoval na pro mla
dočeský. Mladočeská strana každéhotakového
staročeského pána ochotně přijímala do svých
řad. A přirozený následek toho byl? Že mla
dočeská strana stala se staročeskou 4 staro
česká mladočeskon. Názor“ jednotlivoů je tak
promíchaly, že o nějaké čisté straně
mladočeské ani staročeské mloviti dnes
více nelze. A proč? Protože od více než-li
dvou let mladočeská a staročeská strana kun
didojí dokonce již do různých korporací i pod
společným programem, čili jsou ve věci jedno
a totéš. Staročeši nejsou o nic více konserva
tivnější než-li Mladočeši a Mladočeši nejsou 0
nic více radikálnější a liberálnější než li Staro
češi. Z toho se nedá umazati ani čárka.

To každý soudný muž dávno bez da
lekohledu vidí, že ve věcí mezi Staročechy a
Mladočechy není žádného ro:dílu již dávno.
Rozdíl ten dnes činí pouze řeči a předstírání
některých osob, které v tom spatřají svůj
privátní zájem bez obledu a studu, že své
přesvědčení při každé příležitosti ochotně
a svorně „kompromitují“ a vždycky v osobním
zájmu, neboť každý takový „kompromis“ mezi
Staročecby a Mladočechy znamená vždycky
Jeda jenom nové potvrzení, že ve věci mezi
nimi rozdílu není. .

e to obě strany upřímně nedoznají, toho
příčinou je obava, aby té či oné osobě nebylo
vyčítáno něco, co vlastně skatkem dávno pro
vádí. Sledujeme toto splývání Staročechů
a Mladočechy již deset let. A kdo 8 námi
úkazy jeho sledovali, každý přizná, že jedna
strana druhon dávno pohltila. Dnešní Mlado
češi jsou vlastně bývalí Staročeši a bývalí
Staročeši jsou dnešní Mladočeši. Původní
Mladočeší a zbylí Staročeši znamenají vlast
ně jenom nominelní frakce, které se obrov
skéma středu fakticky smíchané masypodrobují,

Proto jsme měli za časové k tomu pou
kúzati z toho důvodu, že pak-li někdo podpo
ruje „věc“ staročeskou proti mladočeské a
mladočeskou proti staročeské, nepodporuje

vlastně věc, ale drží palec jenom některéosobě a jejímu zájmu. tím třeba dneš vše
obecně počítati, neboťbývalé staročeské a mlado
české spory lze dnes uložiti mezi věci bývalé,
zašlé. Dozrály samy a proto ať odpočívají
v pokoji a hlavně „pokoj nám“. Co se nyní
za mladočeské nebo staročeské záležitosti vy
dává, to jsou jenom docela privátní zájmy
některých osob, neboť ve skutečnosti je tomu
tak, jak jeme měli za včasno naznačiti.

» o
o

S prvním mrazem a 8 prvním sněhem
současně objevuje se v Praze od několika let
„palčivá otázka“. Na pražskou radnici dosta
vojí se počátkem zimy pravidelně deputace
nezaměstnaných mužů, kteří volají po práci,
Nechceme zkoumati, maoholi z těch neza

OFEUILLETON..
Pokroková osvícenost.

Píše J. S—a.

II.

Pokroková osvícenost se vychloubá, že učinila
konec fanatismu náboženskému. Ale kdyby chtěla
mluvit upřímně, musila by říci, že způsobila
ochladnutí náboženského citu vůbec. Kde se zájem
pro náboženství seslabuje, tam ovšem náboženský
fanatism lebce mizí. Jestliže naši osvícenci vydatně
obracejí zřetel českého lidu víc k všemožným
věcem světským než k náboženství, pak se ovšem
náboženské spory přirozeně utlumují, Nač by se
hádali a svářili o pravdy náboženské ti osvícenci,
kteří je považují za věc malichernou?

Socialisté jsou ku př. přesvědčeni, že zájmy
všeho proletářstva jsou povýšeny nad zájmy ná
rodní a proto v jejich táboře lehce mizí fana
tismus národnostní.

A tak se to má také s tím hlásaným koncem
fanatismu náboženského, Jeden studios. tážal se
svého otce: »Tatínku, co soudíte: je-li pak v bás
nictví lepší směr Macharův nebo Zeyerův?« A ta
tinek továrník, který právě prohlížel jakési účty,
odbyl ideálního syna zkrátka: »Dej mi pokoj; já
mém na starosti důležitější věci nežli naše bás
nictví.« U toho továrníka bychom ovšem marně
hledali fanatické hájení některého směru v bás
nictví,

A podobně jako onen továrník v příčině
básnictví počínají si naši osvícenci v otázce nábo
ženské; ti mají plno jinších starostí, než aby se
pravdami Kristovými vážné mohli zabývati. Proto
se u nich fanatické spory náboženské z těžka
ujmou. To si spíš potrpí na fanatism protinábo
ženský, který jde tak daleko, že ku př. k větší
cti a slávě Husově se kácejí ty náboženské pravdy,
které sám Hus hlásal.

Někdy se také ozve z jejich středu jakési
šablonovitě volání po rozluštění naši otázky ná

městnaných by skutečně nabídnutou jim praci
přijalo. Stalo se totiž nedávno, kdyš jeden
kráte taková deputace na pražskou radnici,
kde ji p. dr. P. přijal, práci žádati přišle, že
týž dr. P. ve právězasedajícím sněmu král.

eského povstal a žádost tu zde jménem
pražeké obce přednesl a naléhal na vládu, aby
nezaměstnaný lid byl zaměstnán tím způsobem,
aby vláda pražské obci kns zbytečných hradeb
postoupila, že pražská obec je dá ihned bou
rati, aby nezaměstnaní žádanou práci nalesli a
výdělek měli. :

A juk 80 nezaměstnaní za to dru. P. od
vděčili? Ihned večer drahého dne na tv, kdy
ve sgěma Da opatření práce pro neza
městnané naléhal, svoláli vůdcové jejich schůzi,
v níž dra. P. důkladně vynadali a prohlásili,
jest-li má býti jim opatřena práce tímto způ
sobem, ať si jde Šance kopati dr. P. sám, oni
že nepůjdou.

Ovšem že z tohoto emýšlení jisté části
nezaměstnaných nelze souditi o neochotě ku

ráci všech, kdo práce nemají. Uvedli jsine
jenom faktum, jako ukázku, jak se musí na

pražské sociální poměry opatrně pohlížeti, Aaktam to není ojedinělé. Když v prosinci r.
1899 stihla Prahu pohroma ohromných vánic
a padání snčhu, že veškerá komunikace i
ve pražských ulicích přestala, tu se pražská
obec a obce předměstské obrátily 3 vyzvá
ním na nezaměstnané, kteří se ještě den před
započetím vánic o práci a zaměstnání hlásili,
aby za dobrou mzdu přišli uklízeti sníh
z ulic. A vyzvání to mélo v Praze a ve před
městích ten úspěch, že se dělníci na onen
úklid musili zjednati a hledati dokonce po
venkově. Z Prahy totiž dvě třetiny neza
městnaných zmizely ihued, jakmile ae pro ně
práce vyskytla.

Nevypravujeme zde žádné anekdoty, ale
uvádíme skutečná ©příhody, která kážon
v otázce nezaměstnanosti jistý klid. Avšak
letos upříti se nedá, že v Praze jest velmí
zle. Následkem stísněných poměrů výrobních
a průmyslových, ana vlna časů a spojených
3 oimi výdělků přirozeným svým pohybem jde
dolů, celá řada průmyslových a řemeslných
závodů v Praze a v okolí musila se omeziti
na nejmenší výrobu, tak že tisíce dělníků
ztratilo na zimu výdělek úplně, anebo z po
lovice. Mimo to stavební rach také letos
utuchl, tak že skutečně nyní není v Praze
tak živno a chlebno jako leta jiná. Tisíce lidu,
jeuž se sem z venkova za výdělkem nahrnaul,
ztratily zaměstnání a ocitnuly se v sitnaci
smutné a těžké.

Není pochybnosti, že se v nesnázích to
noucím všemožně pomoci musí, avšak jenom
potud, aby se mohli zase z Prahy pryč dostati
a jinde na venkově si živobytí vyhledati. Dnes
nastalé v Praze poměry dokazají, že zde není
dostatek obživy pro tolik lidu důlného, který
odlidniv venkov, sem se za výdělkem a živo
bytím nahrnul. To bude brzy seznáno a zpá— —————
boženské, Ale to se neděje nikdy z pohnutky
čistě náboženské a z nějaké starosti o spásu věčnou;
pouze z ohledů časových, pozemských se časem
o té neb oné události církevní rozhovoří. Ale ve
fanatismu proticírkevním si statně vypomáhají i
jinak rozvadění bratří. Na jakost proslředků se
při tom nehledí; a čím boj tužší, tím lépe.
A takové jednání. se fanatismem nyní nazvati
nesmí. Jestliže se svářili ve středověku lidé prudce
o formu víry, v tom byl fanatism; jestliže se však
nyní víra všemi způsoby podkopává, jest v tom
viděti známku pokrokové mysli. A tek v příčině
toho náboženství jest poražen fanatism pouze jed
nostranně. Pokrokáři mu uťali sice křídla, ale na
sadili mu hned jiná, která nejsou slabší než ta
usečená,

A k tomu všemu ještě zavedli fanatism jiný,
fanatisrn národnostní. Jest to zvláštní: žijeme v sto
letí pokrokovém, kdy přece učeným vůdcům různých
národů mohou býti dokonale známa práva národa
každého. A přece výkvět národních společností,
sami poslanci nemohou se nějak mezi sebou do
hodnouti o právech národů, ač se vzájemně již
dlouho v parlamentech o všem tom poučují.
Vždycky se povšem dorozumívání rozejdou celí zpo“
cení beze všeho dohodnutí. Jaká tedy jest příčina
toho, že jsou tuk dlouhou dobu stále nechápaví,
ač se Všichni problašují za pokrokové osvícence?
Inu, jest v tom největší závadou veliký fanatism
národnostní, jakého temný středověk nikdy nebyl
svědkem. Kde panuje funatism| nacionalistický,
tam padají všecky rozumové úvahy na tvrdou
skálu; kde není dobré vůle k pochopení próv
bližního, iam jest marným všecko dokazování.
Dřív z tanatismu náboženského byla prolévána
krev na bojištích a padaly shrubé pohubky= (jak
předkové říkávali) v krémách mezi prostým lidem.

Nyní však naskakují namodralé boule na

prohlašují, že jdou bojovati důvody: rozumnými

sám Žižka musil některého příliš borlivého kněze
táborského nějakým tím políčkem přiváděti k ro

teční emigrace těch, kdo v Praze stálé a bez

penné zaměstnánínenalezoou, velmi brsy výkuchtivými přistěhovalci přetížené -poměry
přivede do rovnováhy.

: Stalo se totiž u nás -modou, že koma se
na venkově stkvěle nevede, kdo nucen jest
venku tíže pracovati, že ohrne na to nos, 80
bere se, a hajdydo Prahy, jakoby zde pečení
holubi do úst lítali. Z tohoto klamného domně
ní musí lid vyléčiti vlastní jeho zkušenosti,
které ho poučí, že Praha na nikoho nečeká,
še se zde také pracovati masí, že i sem bída
má přistop a to daleko větší, než-li na venkov.
Proto sluší každého, kdo do Prahy jen tak
na zdařbůb lehčí živobytí bledati táhne, va
rovati před tím. Většině takových ubožáků se
stalo, že v Praze poslední trosky svého ma
jetečku protrávili a vrátili se zpět, odkud
přišli, jako žebráci.

Praha je dnes přelidočna a venkov od
liduěa, to jest hlavní příčina, proč jest zde
tak zle. A náprava toho spočívá jediné v tom,
že ti, kdo v Praze stálého výdělku nenachá
zejí, nesmí se zde marným dalším jeho hle
dáním meškati a soužiti, ale musí klidně
chléb svůj hledati opět na venkově a to tře
ba při zaměstnání zemědělském, jež neprá
vem jest za dnešních dnů povrhováno, an se
lid žene do měst za bladičkou nijak oprávočné
uaděje, která se mu obyčejně změní v těžké
utrpení a zklamání.

Na to třeba na venkově lid důkladně
upozorniti.

+ . .

Avšak v Praze a ve předměstích výdě
lek a živobytí hleda.ící dělný lid o chléb při..
pravuje také smečka lidí, kteří pod firmou
„socialních demokratů“ pracojí k tomu, aby
lid výdělku zde nenacházel „aaby podaikavost,
obětavost, štědrost a „blahovůle svó kapey
upjaly. Poukazajeme k tomu, že někteří
pražští vůdcové sociálních demokratů postavili
se v poslední době na stanovisko lidu nanej
výš nepřátelské, obecné dobro hubící a jenom
zpátečnictví a bídu rozmnožující.

Chytáme pány ty při tom za ruku, aby
si je lid za jejich jednání sám sa pačesy po
padl a podle zásluhy -„vykáral. .

Od řady let obec král. hl. městu Prahy
a obce předměstské z obecních dávek, na něž
sociální demokraté a lid nejméně přispívají,
každoročně věnojí na stavby chrámů, zbožných
závodů, dobročinných ústavů, atd. jisté značné
částky, jež by zůstaly v kapsách bohatých
poplatníků, kdyby je uvedené obce svými vy
sokými přirážkami odtamtud nevyklepaly.
A komu se dostanou ty částky peněz? Dělné
mu a chadému lidu!

Proto každého sondného člověku nanejvýš

překvapoje, žeproti těmto blahovolným darům obcí, z nichž má užitek jenoma jedině
dělný a chudý lid, protestují právě prý jeho
vůdcové a zastanci: sociální demokraté! Co

(O
zumu. Ale na snemech, kde rokovali Tabořis ji
n:mi stranami náboženskými, přece takové epěsto
vaní“ neprováděli jako obrýlení zástupci národů
pokrokových. Byli to jen muzové prostí, alero
zuměli práci sněmovní přece poněkud lépe než
pokrokoví fanatikové političt«.

A při tom »nadivno nám sluchul« mnozí
pokrokoví osvícenci, kteří by rádi vtloukali své
přesvědčení mužům dospělým pěstí, starají se co
nejpečlivéji, aby dítky nedospělé nepocítíly nikdy
šleh rákosky. Když se nezbedné dítko šlebne, jest
to barbarstvím; když se však některý poslanec
pokrokový utká s kollegou beze všeho opovězení
soubojem na huby, považují to mnozí jeho osví
cení stoupenci za spravedlivý výron srdnatého
nadšení. :

Pokroková osvícenost unyle naříká nad
trestem smrti, volajíc po jeho zničení; pri tom
však příliš málo pracuje o to, aby odvrátila po=
slušné své žáky od náchylnosti k sebevraždám.
Jestliže se jí již nelíbí poprava zákonná, měla
by důsledně tím více bojovati proti popravám
dobrovolným; žádný paragrf státní jf v tom
nepřekáží.

Pokud byla sebevražda u křesťanských ná
rodů považována za těžký hřích, byla v praksi
zjevem téměř neznámým. Než nyní pro mali
chernou hloupost i nedospělé děti končívají se
bevraždou. Málo otužení pro zemské svízele ta
pokroková osvícenost přinesla; větším jest zajisté
hrdinstvím některou svízel pozemskou se sebezás
porem přetrpěti než se jí náhlým ukrácením
vlastního života vyhnouti. A jaké přízně se často
dostává schoulostivělému sebevrahu od žurnálů
pokrokových! A běda bývá faráři, jestliže někte
fému nedospělému sebevrahovi, který se střelil
»z nešťastné lásky«, slavného pohřbu dopřáti
nechce.

Ač.se má důrazně odsouditi vlastně mla
díkova debhomyslnost, tepe se farář, - který se

sebevrahovu zvelebovati. . A když tak vidí naivní
dušičky, jské zvláštní pozornosti a přízní se těší
romantičtí sebovrahové, hned je to láká, aby si



se tím děje? Lid obírá se o příležitost k za
městnání, k výdělkům, k podporám. — Kdyby
se proti těm darům. obcí osvali přední po

latníci, kteří na ně musí platit, až se pro
Býbají, to by bylo pochopitelné. Ale když
proti nim protestují lidi, kteří staví se za
vůdce lidu, aby lid ten o statisíce výdělku
a podpory připravili, to je přece k nevíře.

A zástapcové těch, kdo na dary ty pla
titi musí, aby je obec činiti mohla, musí 86
brániti a až ve Vídnivymáhati, aby jev zájmu
lida očiniti směli?

Tobo jsme právě avědky nyní.
Socialní demokraté v Praze a na Žizkově

podali protest proti tomu, aby bylo zobecních
prostředků učiněno věnování na stavbu chrámu
sv. Víta a chrámu na Žižkově. Komn tím
škodí? Lidu, který by 8i na stavbách peníze
ony vydělal. A komu prospívají? Těm bohat
cům, kteří peníze ty v obecních dávkách mají
platiti.

Sociální demokraté v Praze také protes
tují proti darům z obecního měšce, jež roz
manitým dobročinaným ústavům jsou věno
vány. Komu tím škodí? Těm chudákům, jimž
se z oněch peněz pomoci dostane. A koma
prospívají? Těm, kdo z bobatství svého musí
na dary ty přispívati.

Kdyby obce dary ty nečinilý, z rakou
soukromníků by se peníze ty mezi lid nikdy
nedostaly! Zde je nejlépe viděti, co vlastně
za nerozumné skutky sociální demokraté na
dělném a chudém lidu pášou. Oni natí bo
batce, aby nejenom nemusili, ale dokonce
nesměli potřebným lidem z prostředků svých
nic věnovati, aby neměli příležitost k výdělka
dělnému lido přispěti.

Pokláduli jsme za potřebné k tomuto
zjevu, který dělný a chudý lid v Praze těžce
poškozuje, pookázati. Doufáme, že ti, kdo se
dávají od sociálních demokratů vésti, nyní
konečně poznají, v jakých rukou se vlastně
nacházejí. Na jedné straně se volá a práci a
na drahé se příležitost k ní maří a dobro
činnosti z obecní pokladny, při čemž každý
zámožný přispívati musí, ae brání.

Je-li něco takového politika, pak jest po
litika každé uličnictví. Ale poněvadž žádné
uličpictví politikou není a zůstává tím, čím je,
proto se teké více o posledních skutcích
pražských sociálních demokratů, jež proti
dělnému a chudéma lidu v Praze svými pro
testy za poslední doby podnikli, nešíříme.
Jenom podotýkáme, že bohatí poplatníci se
jim smějí a lakomci mnou si race.

* *
+

Za jiných let počátkem měsíce prosince
mluvívalo se v Praze o zahájení sněmu krá
lovatví Českého, pak-li totiž již nezasedal. Avšak
letos, kdy se ke svému ustavení a zasedání
iná sejíti sněm nový, nedávno zvolený, panuje
ve příčinš této brobové ticho, jakoby stá
toprávaí vědomí českého národa bylo pocho

při vhodné příležitosti také kus té útlocitné př zně
světa zkrácením vlastního života ulovili, Jeden
náš velký básník napsal asi před pěti lety báseň,
v níž horoucně lká nad mladým sebevrahem. Prý
ať ta rána v jeho čele pochází z nešťastné jásky
či z lehkomyslnosti, vždycky by ji zlíbal. A jak
pak, pane básníku, nad nešťastnými rodiči toho
lehkomyslníka jste necítil zármutek žádný? Při
tom považte, soucitný pěvče, že touto Vaší básní
mohou býti mladé duše lehce uváděny k téže
lehkovážnosti, kterou měl onen opěvovaný mladík,
Opskujeme ještě jednou: má-li pokroková osvíce
nost odpor k popravám zaslouženým, nechť bo
juje též proti sebevraždám a vraždám vůbec
s rozhodnosti největší, A ošklivé tyto zjevy těžko
se zastaví, jestliže se bude v lidu našem otřásali
základy naší víry, která ruku křesťanskou od
ohavných těch násilností zdržuje.

Pokrokovíosvícenci ,«aby boj proti církvi
mohli důrazněji vésti, ohánějí se rádi vytrženými
větami z knih slovutných učenců, pokud ty věty
svědčí proti církvi. Leč při tom zamlčují, v jaké
souvislosti a při které příležitosti citáty ony byly
napsány; místo co by vysvětlili, za jakým úče
lem věci ty byly napsány, přidávají jim strannický
výklad vlastní, který rozhodně odporuje smyslu
celé úvahy, Ku př. na základě citátů z Tomka a
Palackého odvažují se takové hříchy církvi vy
čítati, že se ocitnou v hotovém rozporu s jinými
myšlénkami pronesenými od těchže učenců. Zne
užívají jednotlivých myšlének učenců na porážení
jejich úvah jiných, ač se k tomu před veřejností
nepřiznávají. Z lišácké chytrosti pridvracejí ná
bledy nestranných učenců pouze nepřímo, bojíce
se před tváří národa jmenovati osoby, jichž ná
zory zkomolují a podkopávají. Vždyť by mohl
učenec napadený při hájení své védecké cti snadno
rozmetati přízi šalby, kterou osvícenci důvěrné
mysli svých žáků chytře obetkávají. Lstivá taktika
osvícenců nese ovšem ovoce značné; a proti
cirkvi každá praktika jest jim vítána.

váno, jakoby romě české svých sněmoven,
svých vlastních záležitostí vůbec ani neměly.

:. Letos při posledních volbách do sněmu
královatví Českého zvolena byla celá nová
strana, od níž se čekalo, jest-li nic platného
nevykoná, že alespoň při nejmenším uěco
řekne.Ale agrárníci mlčí také!

Snud se vůdcům jejich za 10 z). denních
diet na říšské radě ve Vídni lépe sedí, než-li
by se jim sedělo za pouhých7 zl. 50 kr.
v Praze na sněmu.

A mladočeští státoprávníci jakoby se nám
vůbec ztratili! Nechceme se v tom šířiti, ne
chceme bo) a lítost nad ubohostí nynější české
politiky mezi českým lidem šířiti, ale těchto
několik slov jsme mosili přece pronésti, neboť
jest to skutečně hanba, co ae n nás děje. Vo
Vídni jsou naši lidé skoro pro smích, nikdo
na ně nic nedá a o zahájení domácího parla
moenta se nestarají, ač celý národ, všechny
jeho vrstvy mají spousty důležitých otázek,
jež tam na své rozřešení čekají.

A příčinytoho? Česká politika se dnes
se smýšlením lidu, 8 jeho potřebami, se sku
tečným stavem poměrů v českých zemích ne
kryje, pravdy nedbá a braje si z osobní je
ščitnosti několika osob na něco, čím zá ny
nějších poměrů není A proto také nebude. A
kam to povede? Není pochybnosti, že náhle
nastane chvíle, kdy český lid bude na tuto
otázka chtíti slyšeti odpověď!M

Drobná obrana.

200 famatiků náboženských. Dice
zprávy „Osvěty Lidu“ odešlo při instalaci no
vého rektora universitního, Th.Dra. Sýkory,
as 200 studentů demonstrativně z universitní
bo slavnostního sálu. „Demonstrace tuto pla
tila nejen bohoslovecké fakultě, jejíž duch je
ve zjevném odporu a vědeckostí university, ale na
mířena byla osobně proti rektoru Th. Dru.
Sýkorovi za to, že použil při promoci jednoho
posluchače svého postavení k tomu, že vybí
zel ve slavnostním čom okamšikudokloranta, aby
byl pamětliv katolictví a veřejné a bez ostychu aby
snal se k „pravdám“ positivného náboženství“. Ne
taktní tento skutek nedospělých lidí nás
mnoho ue překvapil, poněvadž dalo se očekávati
již dle veřejného listu několika „posluchačů“
universitních v Času proti Dru. Sýkorovi, že
se ukáže helvetská nesnášelivost vůči kato
líckému učenci při nejbližší příležitosti. A
jemnému pokyna Času také porozumělo hel
vetské klerikalní studentetvo a provedlo de
monstraci. Jak patrno, odkoukal žurnal rea
listů všecky uectnosti, které kdysi vytýkal
„Národním Listům“. Měl ještě naznačiti ulici
a okna bytu nového rektora universitního a
úspěch novinářského štvaní by byl snad ještě
effektnější. Nehodláme se ani déle zabývati
timto projevem nesnášenlivosti protestantské
mládeže, ku katolickému učenci, ačkoliv by
chom mohli s úspěchem otisknouti káravá
slova Času, jimiž před lety odsuzoval de
monstrace studentské proti židomilu Massu
rykovi, ale chceme ukázati vůbec na povážlivý
zjev klerikalně protestantské rozpínavosti
v nynější době. Uspěchy prušáckých zbraní
u Sádové a u Sedanu přivádí protestantský
svět na vrchol zpupné domýšlivosti nejenom
v říši německé, alei v Rakousku. V říši německé
přestárlý protestantský učene“ Mommsen,jenž
vydal svého času válečné beslo proli tvrdým
českým Jebkám, ohražoval se nedávno veřejně
v novinách proti povýšení katolického učence
na universitní professuru. V Praze ohražuje
se helvetský Čas a po něm 200 klerikálně
helvetských akademiků proti povýšení kato
lického kněze na rektorat universitní.

Proti Momsenově úzkoprsému stanovisku
náboženské| nesnášelivosti vystoupila celá
řada německých | universitních professorů,
kteří ukazojí právem na tu zvláštuí okolnost,
že nikde na žádné universitě kutolické nevy
lučaje se protestantský učenec z učiteiské sto
lice jenom pro své náboženské vyznání, za to
však na protestantské universitě v Roztoku
musí každý professor před svým jmenováním
podepsati osvědčení, že mu nic nebrání býti
údem církve luteranské. Proti nesnášelivosti
českých nniversitních professorů kolem Massa
ryka skupených a proti české sváděné mládeži
universitní :nevystonpil ovšem dosud žádný
český professor, ale neomluvitelný jejich fa
patický předsudek proti barmonii | víry
8 vědou řízně odbyl právě tyto duy univer
sitní professor v Mnichově dr. Grauert, jeuž
ve svém veřejném listě prohlašuje: „My ka
toličtí učenci sloužíme vědám s nepředpo
jatostí, nestranností a poctivostí, jaké může
býti učenec jen schopen. Při tom máme to

polen a jsme brdými na to, že nám našeatolická víra nebrání při nplatňování našich

sil. My z víry své čerpáme mocnou pobldku
ka práci přísně vědecké. Každý učenec potře
boje jakéhosi rozhledu filosofickáho ve světě
jej obklopujícím, musí zaajati určité stano
visko k otázkám světovým, čili jest mu třeba
světového názora, jímž jest zajisté i křesťan
ský názor světový. A kdo k názora křesťan
skému dospěje, ale při tom osvědčil se dů
kladným badatelem, má býti pro tento křesťan
ský názor světový z aniversitních hodností
vyloučen? .To by znamenalo upfrati mu ob
čanská práva a ústavou zaručené státní ochra
oy všem náboženským vyznáním“.

Německý učenec nevěda, odsoudil české
universitní nesnášelivce, kteří místo vzdělá.
vání svádějí mládež svými novinami ka zpá
tečnictví a k znásilňování náboženské svobody.
Že ta vychvalovaná „českobratrská“ humanita
na naší universitě dospěje v osvíceném Bto
letí k takovému úzkoprsémo, klerikaluš za
barvenému projevu, nikdy bychom neřekli.
A tato nesnášelivá| koterie | realistických
kohoutů rozhoduje v zemské školní radě, do
sazuje zemské inspektory, rozhoduje o způso
bilosti professorů při státních zkouškách,
ovládá professory středních škol, fanatisuje
studující universitní mládež a terrorisuje ce
lon českou veřejnost.

Vydržuje li si katolický lid svými penězi
takové příznivce své víry, pak nelze se diviti,
že katolík považuje se za člověka poněkud
obmezeného a protestant za chytráka.

CisařJosef II —proti odpadlletví.
Skoro ve všech německých městech království
Českého postaveny jsou na hlavních náměstích
sochy císaře Josefa II. a panovník ten veleben
jest jako „císař německo lidový.“ Všeněmci
jsou uyní v Čechách Šifiteli a hlasateli odpa
dlictví od církve katolické a velebiteli doby
josefinské. Barlínský list jeden připotíná Vše
němcům dvorský dekret, od císaře Josefa II.
vydaný proti odpadlictví dne 15. prosince r.

Veličenstvo dovoluje, aby ti, kdož již k ji
nému náboženství přísluší nebo v jiném ná
boženství se zrodili, na základě vydaných zá
konů tolerančních je osvědčovali, přece J. V.
nechce a nikterak nestrpí, aby rození katolíci
a po katolicku vychovarí poddaní libovolně,
často nedostatečaě jsouce poučeni, z lehko
myslnosti,byvše fanatickými a nepo
kojnými lidmi svedeni,nabo předstírajíce
časné výhody: jako že nebudou již musit
žádnou štolu a žádný desátek odváděti faráři
atd., své pravé náboženství, k němuž se hlásili
od narození, kdykoliv se jim zlíbí, opouštěli
a jiné příjimali. Ostatně a poněvadž z těchto
mnohých pozdějších zpráv nikoliv bezdůvodně
nutno míti za to, že jsou v zemi mnozí fana
tikové, kteří lehkověrné a málo uvědomělé
sedláky svésti a ku svému vyznání je dostati
se pokoušejí, musí ovšem tornuto zlu býti za
bráněno. A tadíž na rozkaz J. V. budiž každý,
kdo důvodné z takového svádění a vyhledá

potrestán a ze země odstraněn. Tento dekret
sotva asi otiskne p. Šádek.

Politický přehled,
Dne 29. listopadu jednalo prý se v korunní

radě za předsednictví císaře o zvýšení počtu re
krutů a o nových dělech.

Téhož dne usnesla se sněmovna poslanecká
vyzvati vládu, by svoji osnovu zákona, týkajícího
se opravy bursovní, odvolala; a užšímu »1boru
národohospod. seukládá vypracovati osnovu výboru
zákona, jimž se všelký obchod termínový na
burse i mimo ni zapovída a přestupek zakona
toho se trestá vězením.

V posl. sněmovně mělo se jednati o rolnice
kých družstvech. Ale vláda zase obměkčila pány
poslance; a sedláčkové musili opet do kouta se
svými požadavky. Ježto řádný rozpočet nemůže
býti do vánoc vyřízen, předložila vláda sněmu
prozatímní rozpočet na 3 měsíce roku příštího;
první jeho čtení je skončeno. Při rokovaní 0
rozpočtu protestoval dr. Pacák dle usnesení mla
dočeského klubu proti. hrozbám o rozpuštění
říšské rady a zavedení absolutismu.

Velký Němec Wolf. složil mandát jak do
Byl krátce

vyloučen ze středu svých soudruhů poslaneckých
proto, že zneuctil cizi rodinný krb. Ten, před
nímž se mnozí třásli, leží nyní v prachu. Všcho
do času! Wolfovi zdála se morálka sv, Alfonse
býti nebezpečnou némeckým žením a zatím sám
byl tím nepřítelem.

V neděli 1. prosince byly v Brně a Lublani
neobyčejně četně navštívené schůze, na nichž
usneseno domáhati se co nejrychlejšího zřízení
university české v Brně a slovinské v Lublani. I
právnická jednota moravská v Brně podala vládě
memorandum, aby zřízena byla v Brně. česká
universita,



V říšském sněmu německém jedná se už o
celní sazbě. Sociální demokraté budou na sněmu
protestovati proti zvýšení obilních cel,

Ač sv, Synod v Athenách zavrhl přetvoření
původního znění evangelia, studující řečtí přece
se neutišili žádajíce, by sv. Synod vyhlásil klatbu
také nade všemi již vydanými překlady evangelia.

Angličané používají nyní v bojích větších
zástupů kaferských černochů proti Boerům, kteří,
ačkoli létací kolony anglické i čelné sruby jim pře
kážejí, vždy se ještě mohou soustřeďovati, kde
jim libo a podnikati úroky s úspěchem.

Z Londýna a Bruselu se oznamuje, že
v nejbližších dnech má dojíti k novému vyjedná
vání o mír mezi Kitchenerem s gen. Bothou;
oba prý už dostali příslušné instrukce.

Dle zprávy z Tenčínu vydán císeřský výnos,
jímž sc nástupce trůnu Pučun prohlašuje za zba
vena práva na dědictví trůnu.

V Kolumbii dosud to vře. Nedávno pora
ženi byli liberélové; vláda pak zmocnila se města
Colonu.

V době předhusitské. „Kard při
hlíšel k tomu, uby se spravedlnost dála rovně
chudým jako bohatým“

Dr. Kalousek: Karel IV.

V době husitské. „Aby člověk.anebo
pacholek. anebo služebník měl svého pána poháněti
(u soudu šalovuti), všem se neslušné i nepodobné
edá a naprosto nespravedlivé“.

Kornel se Všehrd: O právích semských.

Z činnosti katol spolků.
Sv.-Josefská Jednota pro Slezské

Předměstí a okolí pořádá s. prosincet. r. o
půl 3. hod. odpol. v hostinci p F. Netušita ve Sla
tině spolkovou schůzi. Program: 1. Přednáška jedna
tele vp. J. Černého. 2 „O záložnách Raifeisenových.“
Promluví dp. Frant. Řezníček, katecheta z Vamberka.
3. Přihlášky nových členů a vybírání příspěvků. Čle
nům a uvedeným bostům vstup volný.

Sdružené katelické spolky v Par
dubicích konaly v neděli dne 1.prosincet r člen
ukon svoji měsíční schůzi, při níž ochotně přednášel
p. Jos. Hovádek, knihař a známý křesťanako-sociální
tečník z Prahy. Zajímavým způsobem promluvil o the
matě: „Proč se organisujema?“ Učastenatví zvláště se
strany mužů bylo přece poměrně slabé. Jest pravdou,
že i při schůzích ostatních politických stran jeví se
za dnů našich všeobecná chabost a únava, ale vážná
doba naše vyžaduje u naší strany větší čilosti a hor
livosti. Proto mužové křesťanští buďte dbalí své po
vinnosti a do příští echůze přijďte všichni! Zdař Bůh!

Z Dol. Města. V neděli 4. listopadu 1901
konala so u nás veřejná upolková uchůze vzdělava
cího křesť.-socialního spolku „Svornost“. Schůze o 2.
hod. odp. zahájil předseda spolku dp. P. Max. Smrčka,
kaplan v Lipmici, několika vřelými slovy, načež udělil
slovo zavítavšímu k nám řečníka dp. P. Milonu Záru=
bovi, řádu sv. Norberta ze Želiva, který v řeči své
přeshodinu trvající rozebíral thema: „Jame vlastenci ?“

jeho byla za hlubokého ticha ud četného sbro
máždění zvláště křest. žen pozorně vyslechnota a na
konec odměněn byl dp. řečník erdečnon pochvalou.
Po něm ujal se slova vlp. Smrčka z Lipnice, který
k vývodům předešléhu řečníka návázal svou řeč, v níž
nadšeně vybízel přítomné, by pevně a věrně stáli pod
praporem av. kříže a nadšeně pod etínem jeho za
práva svá, prova svého národa a vv. naší víry bojo
vali, čemuž provolal srdečné Zdař Bůh! P. Milo Zá

raba opět Dal se slova a líčil neupravenost nynějšípozemkové daně a všech daní nepřímých, které nej
více tízí třídy pracující, načež zmínil ae o hnutí pe
tičním na zavedení progresivní daně z příjmů a zru
šení daní nepřímých. Když pak nikdo více k ulovu sa
nehlásil, dp. předseda několika vřelými slovy zakončil
schůzi. Další činnosti Zdař Bůh!

Zprávy místní a z kraje.
Zprávy diecésmí: Jmenování jeou:

p. P. Cyrill Fr. Kuněra, dnchovní správce v Polici
n. M., prvvím, a p. Jau Dvořák, děkan v Úpici,
drahým sekretářem vikariátu náchodského, Ustano
vení jsvu: p. Jos. Martiuek, zám. kapl. v Květově,
za administr. do Zbýšova, p. Vinc. Blažek, za katech,.
na paedagogiu v Poličce, p. Al, Šembera, kupl. velko
úpský, za katech. do Žacléře, p. Em. Al.ger, udmin,
moravanský, za administr, do Křižlic, p. Vinc, Jandík,
kapl. úpický, za kapl, do Něm. Prusnice, p. Vinc.
Ciner, koop. zbislavský, za kapl. do Úpice. Zemřel:
p. Jos. Sehrotek, far. ve Vlčicích + 23. listopudu,
(nar. 1845, vysv. 1869,) Uprázdněná místa:
Vlčice, fara patron, H, Wicbarda, ode due 4. listopadu,
Zbýšov, fara patron. kníž. Schwarzenberga, od L.
prosince b. r. Na odpočinek. vstoupil:
p. Matěj Mára, farář ve Zbýšově.

Dary. Ústřednímu svazu katol. jednot diecése
královéhradecké věnoval J. M. ndp. biskup Ednard
Jan 60 K, vikariat ledečský 33 K, vikariat novobyd
žovský 60 K, vp. kaplan Kabánek 2 K. — Jednotě
katol. tovaryšů v Hradci Králové daroval opětně vadp.
kanovník Dr. Soukup 10 K.

Přednáška. V neděli dne 8. prosince bude
přednádeti v jednotě katolických tovaryšů vadp. ka
novník Dr. Soukup „O zdrojích blshobytu“. Začátek
o půl. hod. odpoledne. Uvedenýmhostům vatap volný.

Mikulášský večírek vtovaryšskéjednotě
spokojil | kašdého| návštěvníka| náležité. | Mino
bým sv. Mikuláš nadělil pěkných dárků, maohým
aspoň slíbil, že příště ae na ně také dostane. Ale asi
kdo nic nedostal, nelitoval návštěvy, protože pěvecký
ubor cyrillské jednoty svými výbornými sbory s dra
matický odbor jednoty toraryšské svými zábavnými
produkcemi dovedl pozornost upoatati svrchovanou
méroo. Věsobecného vděka získal si hudební kroudek
i so svým dirigentem vp. prasfoktem Sabnlou pro zna
menitý výcvik a pro neunevnou bra. Uspéch tento
bode jistě hudebníma kroužku porzbnsením pro Častější
vystoupení. Večírek navštívili mnozí hosté poprvé a
litovali, že tak dlouho vyhýbali se zábavám v „Adal
bertinn". Mnozí bosté přiblásili se za členy jednoty.
Při večírku pamatováno bylo též na Ústřední Matici
školskou s vybráno 6 K 60 b. kterýž obnos byl od
veden místnímu matičnímu odboru.

Kllie ve divadle. Sakova umělecké
družina se skntečně dobře drší s snahy její docházejí
též stále většího uznání u obecenstva. Ovšem vs
obecná peněžní krise jeví patrné stopy i v návštěvě
divadla. V lepších dobách bývávalo divadlo plnějším.
Z repertoiru byly pozorahodny Svatojanské ohně.

Přátelé velmosti. Několiklistů kacéřovalo
fiditelství realky, že zakázalo jediné zo všech ústavů
zdejších žactva návětěva divadelní hry Flachemana,
protože bra tato má reformní směr — ve školství.
Jame toho názoru, že reforma dkoletví nedá ze pro
vésti divadelní brou a že divadlo, navětěvované mládeží,
nejméně jest povoláno ku nějaké opravě školského
byrokratismu. Jeli skutečně potřebí reformy školství,
jskož jí potřeba jest, pak neznechucujte mládedi po
hledem na křiklavé vady nocený pobyt ve špatných
školách, jestliže jich nedoredete opraviti. pe jest
vadu nechati bez povšimautí, než-li obnažovati ber
naděje v brzké polepšení. Z toho důvodu projevilo
řiditeletví realky svým zákazem nejlepší pedagogický
takt a jenom u povrchních lidí budí jeho výchovní
bdělost pohoršení. Úsudek takových lze klidně igno
rovati.

Spolek napodpora chudých studuJících v Hradci Králové koná valnouhro
madu dne 7. prosince v 5 hodin odpol. v místnosti
besední knihovny. Na denním pořádku jsou zprávy
funkcionářů, volba nuvého výhora, padem les u
oslava Sbletého jubilea «polka. Vzhledemk t k dů.
ležitým předmětům lze se nadíti hojného účastenství
při valné hromadě. Neeojde lí se v ustanovenou dobu
dostatečný počet členů, bude se konati o půl hodiny
později acbůze drahá, ješ se může platně nenášeti
bez ohledu na počet členů přítomných.

Zálošna královéhradecčká vykazujeza
měsíc listopad 1901 následující stav: Vloženo 104.406*61
K. vybráno 79.046-20 K, zůstatek 1,294.297 88 K.
Půjčeno 126.260-90 K, splaceno 77.779-60 K, zůstatek
1,294.207-88 K. Počet účtů 2318. Pokladní obrat
613.86461 K.

Pro Ústřední Matici školskom na
uctění památky p. řiditele J. Vávry ve výročí úmrtí
jeho zaalal redakci naší p. J. Scholle z Chradimi 6 K.,
ješ zaslány Ú. M. Š, do Prahy.

Daň důchodová. Přiznánío všechdůcho
dech dani důchodové podrobených, vyjímajíc ty, z kte
rých daň důchodová dlužníkem se aráží, boďtež za
rok 190% podána nejdéle do 31. ledna 1902. Přiznání
k dani důchodové mohou býti podána baď písemně
u použití úředních formulářů nebo ústně a berních
úřadů I. instance (berních aprav, okres. hejtmanství).

Legitimační lístky pre obchodní
eentající k dosažení anfíženéanzby zavazadlové z
kafrů se vzorky na r, 1902 vydávány budou obchodní
e živnostenskou komorou v Praze ve všedních dnech
od 8. hod. ráno do %. hod. odpol. počínajíc dnem 16.
prosince 1901. Obcbodní cestující, kteří se o lístky
taková chtějí ucházeti a jimž byla vydána stvrzenka
totožnosti již v roce 1901, podejtež písemnou žádost
v podacím protokole komorním a přiložte k ní lístek
legitimační ma r. 1901 zároveň se atvrzenkou totož
nosti, dále kolek za 1 K, poplatek 60 h za každý le
gitim. lístek, Ti pak obchodní cestující, kteří stvrzenky
totožnosti dosud nemají, masí ještě k tomu předložiti
svou nejnovější zřetelnou podobiznu v rozměrech
61/, AX 10'/, em. na kartonu, na níž se styrzenka to
tožnosti připevní.

Ditky opatrovny v Novém Hradel
Králové provedou v úterý dne 10. prosince o 10.
hod. dopol. vánoční hru: „Dítky kolovrátkářovy.“

Na četné dotazy odpovídá redakce téhož
listu, že 6, sešit „Ducha katolické Obnovy“ pro četná
zaneprázdnění vyjde teprve v lednu roku příštího,

Stavba nového chrámu v Náchodě
Spolku pro vystavění nového chrámu Páně sv. Vav
řince v Náchodě v době od 11. listopad do 2.
prosicce 1901 odvedli: 300 koran sl. c. k. finanční
prokuratara v Praze na splátku odkaza + pí. Anny
Stolinové, měšťanky v Náchodě, 60 korun: p. Fr.
Špreňar, městský radní a obchodník v Náchodě ua
Plhově, 20 koran: ulečna Josefina Šafářová, hoapo
dyně na děkanství v Náchodě, po l) K: al. obec
Dolní Radechov a pí. Josefa Toldova v Studnicích;
po 6 K: pl. Kateřina Benešova v Nácbodé, po 4K:
pí. Joseta Borůvková, p. Josef Čibáček, trablář, pí.
Julie Fibírová, měšťanka a p. Roman Plodek, učitel
měšťanských škol, veaměs v Náchodě; 3 kor, 60 hal.
pí. Marie Novotné, majitelka modního závodu na nás
městí v Náchodě; po 3-K: kostelní kasa, p. Čeněk
Kalda, obchodník v Náclodě a vdp. P. Jan Schob,
konsistorní rada a aroiděkan v Chebu; po 2 K:
p. Antoníp Čejp, bednář v Náchodě, p. Jakub No
votný, učitel v Náchodě, p. Viktor Novák, bostinský oa
náměstí v Náchodě, p. JUDr. Otakar baron Prašák,
advokát v Brně, pí. Františka Svobodova v Nácbodě

a p. František Škoda, čís. 270 v Náchodě. —Fetke
rým Blecbeloým dárcům vyslovují ss díky sejefo
lejší se snadnou prosboa ku ct. veřejmosti te další
dobrotivé příspěvky, jež se přijímají na dékavském
úřadě v Nachodě u zasílati mohou téá přímo 08 6poe
lek výše jmenovaný poštou.

Zo Skutěe. Lidovýspolokkřesťanskosociální
pořádal dne 1. prosince mikalášskou zábavu s bohe
tým programem, kteréž se převeliký počet otitelů
súčastnil, což avědčí o šivém zájmu pro spolek tento.
— Čistý výnos věnorán ve prospěch epolkové pokladny
a 2 K „Ústřední Matici Školské“.

Z Kostelce m. Orl. V neděli dne 1. pro
since b. r. mnohý znás, vida ještě večer vilný déšť s
hroznon cestu, s obavou úvažoval, jaké bude asi účas
tenství při divadelním představení „Sv. Jalie“. Avšak
sotva oplynala šestá hodina, počal se sál plniti a ©
7, hodině nebylo více místa ani k sedění, ani k stání
v prostranném sále a galerii „oa Rabštejně“. A šádoý
trochu té námahy nelitoval, ano bylo elyšeti po před
stavení: [ kdyby bylo ještě hůře, byli bychom šli,
neboť takový divadelní kua a tak přesné provedení
jeho si to v plné míře zásluhají. Tak zněl úsadek
snalců i méně znalých, prostých i intelligentů. Odbor
ženský katolické Jednoty může býti na to hrd, že
téměř na počátku své činnosti nás tak překvapil.
Všechny alečny hrály s citem, v pohybech i řeči uká
zaly pochopení svých úloh především Jalie, Konstancie,
Egarie, Sabina i Prisca. Zpěvy zvláště duetto Julie a
Konstancie byly tak krásny, že vyvolaly bouři pot
lesku a hlučné volání „výborně, opakovati“, Při po
sledním jednání, kdy se objevil živý obraz sv. Julie
na kříži, pějící andělé a palmami a věnci, Charitas
a obrácená pobanka Konstancie, zavládlo sálem ve
lebné ticho, z úst mužů jinak mnoho Jednotě nepře
jících vydral se utajený povzdech, z přečetnýchočí
finuly se slzy dojetí a v tvářích všechbylo čísti „kéš
by to jen déle trvalo“. Druhý den v městě z mnoha
stran bylo slyšeti přání, by se představení opakovalo,
ano i dopisy s týmž přáním došly. Všem, kteří spo
lnúčinkovali, cvičil: hru a zpěvy, nelitovali času a ná
mahy, badiž veřejně vzdáno co nejerdečněji „Zaplat
Pán Bůhl“ Další činnosti Jednoty Zdař Bůh l“

Do Smiřic zavítá v sobotu dne 7. prosince
t. r. slovatný cestovatel E. St. Vráz s uspořádá ve
spolkové droraně občanské besedy o 8. hod. večer vo
lepoutavou přednášku o cestě Čínou. Přednáška pro
vází světelnými obrazy.

Na Opočně pořádána due 24. list. t. r.
zpěváckými! spolky opočenskými skade..ie na paměť
100letých narozenín kněze J. V. Vorla, hudebního
skladatele a rodáka opočenského, Slavnost sama, ko
naná v nově vystaróném národním domě, krásně se
vydařila; dvorata byla neplněna vděčnýmobecenstvém
opočenským, které rádo oslavilo avóho rodáka 6
vlastence českého. Zábava byla živá, nenucená, čísla
programu jak od sl, spolků, tak i od vzácných hostí
pp. prof. J“ Nováka, K. Boardona a A. Bělobvubka
precisně přednesena a od obecenstva hlučným pot
leskem odměnéna. Po akademii holdováno tesci do
ranních bodin. Pp. prof. Novák, K. Bourdon a A.
Běloboubek, jakož i el. spolky zpěvácké se svým
sbormistrem p. L. Teichmanem| zaslobují | všebo
uznání za svou píli a přednes. Zábava tato zajisté
utkví všem účastníkům dobré vůle v milé paměti.

Z Heřle „Technická komise pro zřízení
českých vysckých škol na Moravě“ kouá pod pro
tektorátem. 81. městské rady v Hořicích v neděli dne
8. prosiuce t. r. velkou manifestační schůzí lidu pro
zřízení české aniversity na Moravě v divadelním
sále obecního doma o 2, hud. odp. Nu schůzi před
nášeti bude pan J.U.Dr, Josef Lokáš, docent české
vysoké úkoly technické v Praze: „O sociální politice
kommonální“. Referent Techn. komisee promlaví: „O
potřebě české oniversity na Moravě“, Zveme tedy
každého, kdo má pochopení pro dalekosáhlý výzoam
drobé české nniversity, aby důstojně vyzněla mani
fostace národal Ctěné spolky žádáme o vy-lání svých
delegátů.

Ze Zábeře. Dne 27. listopada t. r. přistě
hoval se k nám nový náš p. farář Jos. Mejznar, bý
valý p.farářvepřeckýakozelský,bratr nezapomeuutel
nébo olavistya professora Mejznara, překladatele Ho
merovy Iiliady a Odysseje. Přijetí a uvítání nového
našoho pana faráře bylo slavné. Při výstapu svém z
vlaku o 10. bh. dopol. osloven byl přednostou sta
nice labsko-týnecké p. Josefem Hronom, pak starostou
zábořským p. Tomáškem. Na to v průvodu pana starosty
Tomáška a pana radního Skalníka za průvodu ban
deria Špalírem hasičetva zábořekého, svato-kateřin
ského, babrkovického a lišického přivedeu ke škole
zábořeké, kde osloven byl p. řídícím Janem Zadraži
lem, p. statkářem Švejkem a uvítán drůžičkou Ja
roslavou Vondrákovou, jež mu podala nádhernou ky
tici. | Při vchodu do chrámu přivítán byl nový pan
farář místním kaplanem P. Františkem Kratochvílem.
Slavnost avítací zakončena litaniemi ke všem Svatým
a požehnáním v starobylém chrámu sv. Prokopa.

Hledá se dědie. V r. 1899zemřelana Vi
nohradech pí. Marie Suková, která učinila svými dě
dici několik příbozných, mezi nimi také Ad. Čížka,
pomocníka feznického, který pracoval v různých mfetech
v Čechách a také snad ve Slezsku. Podíl, který Číž
kovi připadl, činí téměř 15.000 zi. a po srážce po
platků asi 13.000 zl., avšak dědic tento je oprávněn
požívati pouze úroků z této summy až do sré smrti.
Potom mají připadnnoati *, příbuzným pí. Sakové a
4, tedy asi 5000 sl. Ústř. Matici Školské. Nezvéstný
Adolf Čížek dostal kurátora a bylo by třeba vyčkati
po př. aplyputí 30 let, neš by mohl býti problášen
za mrtva a než by dědictví Ú. Matici školské při
padlo. Je tedy třeba zjistiti v zájmu Ad. Číška, je-li
div, kde je a v zájmu Ú.M. Š. zda snad není mrtev,
by právní poměr tento mohl býti urovnán. I šádají
ve jak přátelé Ú. M., Š. tak snámí Číškovi, zejména



jeho soadrasi v povolání. oby podali správu oAd.
kamosláři“Ú. M5 vPrase. K tomu doklé

dáme,de bratr Číškův jest ochoten vyplatiti 30 K
odměny tomu, kdo podá o Adolfa Číškoví bespečnou
eprávo.

Vejemský kemeert c. k. pěšího plakuč.
42. bude se odbývati v neděli 8. prosince v hotelu
Merkur“ v Hradci Králové. Vatapné ss osoba 40 h,

rodine 1 K. Začátek o 7. hod. ň

Různé zprávy.
K učemému mesmysle. K naší lokálce

v č. 47. uveřejněné zasýlá se nám dle $ 19. oprava:
„Není pravda, že knihtiskárna Zmatlíka a Strachoty
jest koohtiskárnoa socialistickou, jest ale pravda, še
při objednávkách vyboví všdy každé straně bez roz
dílu smýšlení jakéhokoliv, tek jsko jest povinností
každé jiné knihtiskérny.“ — Oprava tato vlastně obsah
maší lokélky novyvrací, nýbrš jen doplňuje.

Nevá svatokrádež. V nocize dno 258.na
29. listopad vlámali se lapiči oknem do chrámu Páně
« Zabří na Moravě. Z tebernakula na blavním oltáři
vzali monstranci a ciborinm, nejsvětější Svátost £ ci
boria rozmetavše, Kříž e tabernakala potupně poho
sen. V sakristii vylámány a skříně všechnypříbrádky
a uloopen odtad kalich a staré ciborium. Po rotě ani
stopy. Divná věc, že po tolikerých avatokrádežích ne
byli lupiči dosud vypátráni.

Vlastemecká obětavost. Ve Vimperku
zemřel 22. listopadu t. r. tamní obchodník A majitel
domu p. Václav Narovec, jenž poslední svou vůlí od
kázal Ústř. Matici škol. dům se zabradou ve Vimperku
v ceně asi 30.000 K. Výtěžek domu určen na vydrto
vání české školy ve Vimperku. Ač Vimperk jest pře
vážnou většinou německým městem, přece zesnulý
nikdy svého českého původa nezapřel. — K něma
draží se pan Josef Kandert, stavitel a majitel realit
v Praze, jenž zemřel 26. list. t. r. V závěti své ústa
novil hlavní dědičkou avon Ústř. Matici školskou, od
kázav jí avi 260.000 K. Z toho má se 100.000 zl. za
chovati a utvořiti Fond Jos. Kanderta. Polovice úroků
z fondu toho obrátí se na obecné české školy ve Vídni
a drabá polovice na české školy v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku v území ohroženém. — Rada vlastenců,
šlechticů duchem, kteří odkazy svými pamatují na na
rod náš, se množí. Národní vědomí se šíří, rosteme. Tla
čení jsouce se všech stran, sami si už a pomocí Boží
také pomůžeme. A kdo by se nerozechvěl láskou k vlasti,
když uš i ten ubohý drotar nedávno dal na českou
školu ve Frýdku korunu?

Sv. Jam Nepomucký v poslanecké
směmovně. Na dotazy, týkající se uv. Jana Nepo
muckého od poslance Klofáče ve sněmovně pronesené,
odpověděl dle přání od něho vyjádřeného krátce po
alanec dr. Stojan při opravách posledního sezení ná
aledovně: Vysoká eněmovnol Ani vo snách mně ne
napadlo, že by kdy zde vo sněmovně se jednati moblo
o úctě av. Jaue Nepomuckého, jebož úcta a pouti
k jeho brobu v těžkých dobách jediným pojítkem a
prostředkem byly vzájemnosti mezi ecbami a Mo
ravon. Odpovím krátce na některé z uvedených otázek,
neb zodpovídám-li některé, odpadne sama sebou od
pověď na ostatní. 1. Je pravda, že papež Benedikt XIII.
toho Jana z Nepomuka za svateho problásil jakožto

" mučeníka pro zpovědní tajemství, jehožto tělesné
ostatky nalezeny byly v hrobé s nápisem v kamenu :
„Joannes de Pomak“ (Jan z Pomuku) a dvují mříží
opatřeném dne 16. dubna 1719 n aw. Víta od komise
pozůstávající z pražského arcibiskapa, vyšehradského
kanovníka, faráře svatovítského a více lékařů. Kdy
tento mačeník smrt mučenickou podstoupil, není roz
hodojící. Pro katolické křesťany je rozhodující a zá
vazná část věroučná kanonisační bully a tu v definici
o roce není ani řeči. z. Není pravda, že v kanonisační
bolle se výslovně vyjadřuje, že by jiný Nepomuk,
který r. 1393 z jiných příčin utopen byl. « Janem za
svatého prohlášeným totožným nebyl. Není pravda,
že papež jednoho Jana z Nepomuku výslovně od ava
tořečení vyjmul, neb v bulle kanonisační ani písmenky
není o nehodném. O jakémsi vyjmutí ani slova. ani
čárky v bulle není. Mám zde knihu nadepsanon: „Dě.
jiny o životě, mučenictví a zázracích sv. Jana Nepo
muckého atd. Vytištěno 1729.“ Kniba tedy v roce
svatořečení vytištěná. Zde bulla kanonisační otištěna
a každý, jemuž 98sjedná o pravdu, za několik minnt

posl. Kloláče jsou
myiné. Náš patron s dědio není: výmyslem lstivé fan
tasio jesuitské, jaků ee posl. Klofáč ne stránce 6010
těsnopisného zápieníku vyjadřuje, na potlačení muče
níka Husea na sničení jeho věhlasné památky. Tato
námitka a tento vynález vylíbl se teprve v novějším
čase. Tak sepsal dr. Otto Abel legendu o sv. Jana
Nepomackém — «ydanon v Berlíně r. 1866, po němě
naši spisovatelé vše toto puponškují. O tomo Abelovi
praví Hofer (Geschichtsch. I str. XLIX): „Jest to
sajisté velmi nevhodné počínání, píše-li se o spora
dějepisném — vycházeti od nejdaremnějšího obviňos
vání z podvoda nejpodlejšího a při tom nedati si ani
práce, podívati se na akta — apisy, ©jich se otázati.“
Co se hlavně a především úcty sv. Jana Nep. týká,
tu Abel a jeho uoheledové buď nevěděli aneb také
asi zapomenuli, še první, jenž z Tovaryšstva Ježíšova
na přání Ferdinanda I. od Pavla dne 27. září 1540
potvrgeného do Čech přišel, byl binhosl. Petr Kani
sine, jená do Prahy roku 16565přibyl, tedy v době,
kde úcta brobn a osoby mučeníka Božího a svatého,
jaké ho mnozí záhy nazývali, již přes půldrabé
atoletí, tedy až za časů Husových známa a hojně roz
šířena byla. Má-li Abel za nejpádnější důvod pro avou
domněnka, že úcta Hosova se měla potlačiti, že ovátek
ustanoven na den 16. května, na kterýž i svátek
Hasův připadal, je to brabý omyl — aspoň platící
v Čechách, pro než hlavně muwil by katolický svatý
nastrčen býti. Vždyť původní hositské miseály a kan
cionály, jež se zachovaly z doby té, dokazují, že
svátek Husův se slsvíval vždy dne 6. července, v den
jeho smrti. [ obrazy z 15. 8 18. století, tedy před
jeenity, zaračají nám tebdejší přesvědčení o existenci
— bytí takorého močeníka. Tak byl na pražské sta
roměstské radnici ubraz, opravený roku 1632 dle
obrazu z r. 1481 s nápisem: „Sv. Jan Nepomucký“.
V sakristii metropolitního chrámu ještě za časů Bal
bínových byl z roku 1490 nástěnný obraz patronů
českých, mezi nimiž i sv. Jan Nepomucký 8 palmou
čili ratolestí mučenickou. V novoměstském k atele
Božího Těle, jehož dlouhý čas universita podobojích
používala, byl obraz sv. Jana Nepomuckého, kdež vy
obrazen byl sv. Jan Nep. jako zpovědník královnin;
na obraze byl též most, s něhož hozen do Vltavy,
s nápisem: „Sv. Jan Nepomuczky 1652“ Kromě toho
i dějepisci bez rozdíla vyznání a národnosti, jichž
při kanonisačních procesích uvedeno na 30, totéž po
tvrzují. Nejlepším důkazem je brob sv. Jana Nep. a
jeho neporušený jazyk.

Co vymáší okeamový parník. Nedávno
doplul do Norého Yorku veliký parník „Oceanie“,
který při této plavbě přes okeán měl všechna místa
obsazena. První třídou jelo 367 cestujících s 38 slu
žebnými, drahou třídou 259 osob a v kajatě třetí
bylo 1300 lidí | Pasažéři I. třídy, kteří po 800 mar
kách platili, zaplatili celkem 286.600 marek (1 marka

1 K 20 hi, za slažebné platili po 240 markách,
za 38 služebných tedy 9120 marek. V IL. třídě stála
kabina 200 marek, tedy 5e celkem vybralo G1.800
marek, a JIL. třída, kde se platilo 120 marek, vynesla
166.000. marek. Cestující platili tedy celkem 502.520
marek. K tomu dlužno připočísti výtěžek, který
plynul z prodeje nápojů a doutníků. Výlohy parníku
„Oceanie“ obnášejí asi 140000 marek, dle toho byl
čistý výtěžek 362-520 marek. (Hlas.)

Rotechiid a státsí dlmby. Jakonměrou
roste jmění do:nu Rotschildova, takovou měrou rostou
i dluby evropských států. Roku 1815 páčilo se jmění
téhož domu na 312 milionů franků a vzrostlo do r.
1876 na 6000 milionů. Ud té doby se jmění to více
než zčtvernánobilo. Státní dluh v Německu obnáčel
roku 1846. poaze 400. milionů marek, vzrostl však
během 50 let ma 11.504 milionů. V Rakoneku vzrostl
státní dluh v těže dobá s 2490 na 13376 milionů
marek, ve Francii 83300 na 24.384 milionů a v Italii
8 1200 na 11.456 milionů marek. Z toho je nejlépe
patrno, na koho se národové evropští dřou.

(Zavláno.)

Chudému farnímu kostelu věnuje živý růženec
bohoslovců královéhradeckých stříbroou, dobře zla

cenou paténku pro Nejevětější k zaopatřování nemoc
ných; žádosti o ni přijímá

Dr. Jan Hejčl,
apiritnal.

"Tržní zprávy.
V Bradoi Králové, dne 30. listop. 1901.1 bl.

přenice K 13:00—18-70, dita K 11 80—1440, ječmeno
K3 80— 9-40, ovsa K 6 20—6-80, prosa K 960 —10*00,
vikre K 9.60—1300, hrachu K 19:00—2200, jáhel K
18:00, krupK 16:00—24:00, bramborů K 200—%40,
jetalového semínka červeného K 7400—94,| jetelo
vébo semínka (inkarnát) K 84-00—96'00, máko K 3100,
olejky K ————>, lněnéhosemene K 16-$0—1840,
100 kg. žitných otrub K 12:00, pšenič. otrab K 11069
1 kg. másla K 3'08—2-82, 1 bg. sádla vepřového K
1:44—1'60, trarobu k 0:24—0-36, 1 vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 000—0'00, jedna hl. cibule K
400—6:00, jedna kopa drobné zeleniny K 1:00—00,
1 kopa zelí 05:00—10'00 K.
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NASA NOONIVOSVONÍONANO
Nejvyšší vyznamenání ns zemské jub. výstavě v Praze:

čestný diplom, 1891. Kovyšší vyznamenání na školek.chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Nejv. vymn.
za vystavené varbany ne Národop. českoslovanské výst.
+ Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavé v Plovdivě: slatá
státní medaile 1892. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

C.k. výs. ý továrna

na stavbu varhan a harmonii
Jana Tučka v Kutné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

v arhany uznanýchsoustavco
nejdůkladněji a v cenách nejmírněj
ších; —opravy a přestavb
varhan provede ra nejmírnějšíc

podmínek, hvšech Roustav pro

harmonia kostely,školya
salonyv nejlepšímprovedení8pě

ň h letou zárukou 4 zn ceny mírné.

takepraraamerická harmonia (Gottago
Organs) jsou na skladé.

V závodě bylo vyhotoveno již okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto na veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonií na požádáni
zdarma a franko.

226 © hy CastaALANOAO)

první křesťanský

Snižené ceny. Pevné ceny. Snížené ceny.

pokudzásobastačí,1výtiskzprávyokatol,sjezdur.1897(240stran)nádavkem.

“přikládámeodedneška,
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kdož při požáru c, a k. dvorní továrny na piana

práce hasičské i záchranné ochotač' a vytrvale konali,

jakož i všem těm, kteří nám olovy i skutky ové úča

stenotví projevili, Yyolovujeme tímto

upřímný díkp Y
-a prosíme opolu Wěemohoucího, by každého odpodobné

rány chránil.

(Hlaváčkova
patentnímramorová

ovalcha 6
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
zmarná a svými vědy hladkými plocbami sněho
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodE*r-aha, Vinařskául. 525-VII.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zesílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

v ,

všpin
(J. Syvalterův synovec, ná

stupce)
odborný umělecký závod

pro

malbu oken kostelních
PRAHA--I.,

č. 1465et., Malé Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučuie se

kapesních i nástěnných hodin všeho

JAN KALIS,

ku dodání oken chrámových,

od nejjednoduššíhoašjé boha- , Praktickétému figurálním ovedení Z w „

skcei te želešnýmirámy,a. d a r ky va n O C n |lémi 4 vsasením.
za příčinou přeplnění skladu zů

i i b „ * „ „Veákerérozpočty,skizzy|odborné značně snížené nabízí
rada bezplatně, beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.

ORP"Nesčetná veřejná i písemnápochvalná uznání."ij
Založeno roku 1836. K. V. Skuherský.

Sklady skla, porcelánu, zreadel, obrazů
a petrolejových lamp.Pro každou rodinu 4 výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákup ruko
dílného. lněného, vlněného, bavlněného a damašk.

residence.

zboží u ryze českého, křesťanského, svépomocuého
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společemstvo

v Hronově nad Metují, úvod
které vyrábí a levně dodává všecky druhy, jichž savo
v domácnostijest třeba. | poslacovačský ;

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty .
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po- v Pardubicích,
volujeme zvláštní výhody. ,— opravuje —

KOKOKO

JKvánocům
se doporoučí

cukrářství
JOS. FIALY.

BF" Tam lze dostati čerstvé,
chutné a jemné pečivo. "NE

| KHeperova ulice hned zahlavní
trafikou.

KORO XOKOKOOKKOKM

ADOLE

mříží, náhrobních i zahradních, vrat,

robní se zárukou.
V úctě veškeré

| Josefs
|těpán,

| Jakoš6mověstaví
: oltáře, kazatelny,;
; všeho druhu sochy |

a veškeré do oboru |
«toho spadající práce

v nejmodernějším |
| provedení a v cenách

velmi levných.

Narštívenky
všech druhů

nabízí



XIOOOOOCC
Český

křesťanský zasilatelský sávod
—— firmy—— :

ŠODALKÉ KJNKOTA
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučuje veliký výběr

< černých a modních látek
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

—= Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
Výhodné platební podmínky

bez zvýšení cen.
Vzorky na požádání zdarma A franco.

(Zasláno.)

Velectěnému Pánu

p. Janu Uherkovi, řezháří
v Náchodě.

Milerádi dosvědčujeme, že oltáře av. Josefa a
"Panny Marie Lourdeké. pro náš chrám Páně nejav.
"Trojice ve Vašem závodě zhotovené, vynikají jak slo
"hem, tak oměleckými řezbami, též vkusným a čistým
provedením. Můžeme proto Vaši firmu pro podobné
práce co nejvřeleji odporačiti a přejeme Vám všebo
zdaru.

Děkanský úřad v Novém Městě nad Met.
dne 2. prosince 1901.

Jam Nevetný. Pelhřím Novák,
kaplan. ' čestný kanovník s děkan.ee“P ,
Klosety pro nemocné

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající

aaa"
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“ “
" ———— dodává————

© J. Bazoni, Počátky.
A

» JEř<

|
P

| katolický a zasilatelský závod |*

Josef Polářek A spol, £

továrna na oukna v Humpolci [s

doporučuje veliký výběr černých a
modních látek pro P. T. veledůst. [

duchovenstvo.

| Ku přání poskytuji se výhody platební.

Vzorky na požádání zdarma a franco.
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„ SUKNAA
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícíma období

sa nejlevnější pevné oeny nabízí a vzorky
na pošádání zašle

V.J. ŠPALEK,
-obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

Založeno r. 1860. |

Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatník apasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený sklad

náčiní bohoslužesbného
se stříbra, bronau a jiných kovů

vše silně v ohni zlacené a atříbřené, začzeručí.
Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
snovuzlacení a stříbření starších vécí vykoná ge rychlea
zašlou se již svěcené se styrzením Jeho biskupské MI
losti. 8 závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje Be 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.

WB“Pozor: "fi
Všechny ctěné pp. consumenty a odběratele

prsvého vinného ovoc. octa upozorňujeme, že vý
nosem ministerským se dne 19./6 t. r. veškeré ky
woliny dřevné, které pod různým pojmenováním,
jako „Vinacet“ atd., na trh s velkými reklamami
uvedeny byly, jsou zakázány, jelikož zdraví lidské
„skoškodlivéuznányjou „ Penawg

Podnik na zužitkování ovooe
v Hradci Králové

odporačuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové,ovocný cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupují se dle dohodnutí.oN B*GDB >
Pan Josef Krejčík,

umělecký závod sochařský a řezbářský
v Praze.

Písárna a dílny: Bubna 612.VII. Sklad: Vel. Karlova ul.
č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

K ct. Vašemu přání milerádi doavěděnjeme Vám, že
dodané Vámi wnltění zařízení nového farního kostela
+ Dohaličkách,pozustávající2 velmi krásného hlav
ního oltáře a postranního, kazatelny, zpo
vědnice, kostelních lavic a skříni v sakristii,
vesměsse jeví co díla čistě slohová, umělecky provedená,
uspokojující jak v provedení, tak i zlucení a polychromii.
, Tentýž úsudek v příčině prací Vašich, v předu

jmenorité uvedených, projevila též komise při úřední koaudaci stavby kostela v Dohaličkách,dne 16. Jedna 1898
odbývané.

Dávajíce Vám s potěšením o tom věděti, přejeme

Patron. úřad velkostatku Sádová v Stračově,
Jeho Os. p. Jana hraběte Harracha.

Dne 28. března 1895. Patrenátní komisaf:
Fr. Panzner.
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Suporiosfáty ŽĎ

animální a mimerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajištaji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost,

WW“Nenahraditelné "UN

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran amonatyý,soli draselnaté, kalnit,
specielní hnojivo pro stébliny a oko

paniny (kulovatiny).
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Poštornskou sádru superloslálovou

chlévskémrvy, plcní vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu

ponlat ní ©
Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 37. $

ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

továrna na v Břeclavi

sů A, SOHRA
nojiva Reztokách.
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l (protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P. J. Neškudiy, faráře ro Výprachticích)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha botová na ukázku

se na požádání franko zašlou.
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Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

odporučuje Úrma

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

hlédnatí franko zašleme. .

Nejlepší odporučení!| Plánya rospočtyseneúčtují.
Provedeno ke 300 oltářů.——,

Přílezivostné dary.

Václav Šole,
zlatník a stříbrník, přípežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Králové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásobený
eklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového m čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veřkeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky růghých '
druhů se zárakou 1—3 roků za ceny. levnější

než všude jinde. m

Veškeré zboží je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zhotovují, téš
veškeré správky hodinek se vyřizují.
O- Věc za levné ceny. "PN
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Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

OU
Čtěte 1 Novinka!

Z hanáckých
dědin a měst.

Črty zábavné a národopisné
J. Vyhlídala, kaplana v Hulímě.

Nakladatel

R. Promberger, knihkupec v Olomouci.

sw Spíto“ "U
Důležitou podmídkou zdravého spánku jest

dobrá postel. Hladká, čistá, pružná a při tom
trvanlivá a levná matrace jest jedině

Pešoutova zdravotní

pérová žiněnka.

pohovky a kobercové divany
výtečné patentní soustavy vyrábí jedině I. uměl.
závodJ. A. Pošouta

v Golč. Jeníkově.

O polovici levněji než jinde! Obrázkový
cenník na požádání zdarma a franko. Veledůst.
duchovenstva vše bes dobírky neb na. splátku
zasílá, ba i oa udanou míru objednašé zboží
přijme bez námitky zpět.
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Nejužitečnější vánoční dárky.
Singerovy šicí stroje jsouvzoremco do soustavya provedení.

Sašerovy šicí stroj ©jsou nepostrádatelnypro domácnosta průmysl.Bíngerovy šloí stroje jsou nejroztířenějšív továrníchzávodech.
Singerovy šicí stro, Je jsou nedostižnyco do výkonnostia trvání.
Singerovy šicí stroje jsou pro moderníumělévyšíváníne jzpůsobilejší,

Bezplatné vyučovací kursy též modernímu umělému vyšívání.
Sklad vyšívacího hedvábí ve velkém výběru barev.

Elektromotory k jednotlivým strojům pro domácí potřebo,

Singer Co. akciová společnost pro šicí stroje.
Hradec Králové, Jiříkova třída 270.

Paříž 1900

nejvyšší vyznamenání.

Sklad hotových

dámských žakelů
a límců

nejnovějších lacon.
Levné ceny.

vyšívání a plissování,

Látky na skladě.
Objednávky dle míry
se rychle zhotovují. |Š

dámský krejčí
w Hradci Králové
Kalé náměstí. Trinice.

We-PROČ"4
kupuje každý housle, struny jakož i veškeré

hn hudební nástroje
Pt ve skladěJana Čermáka v HradciKrálovéč.1vedle o. k.jloterie?

[ProtožemázbožíAobré a levně prodává.

Též správky, zvláště houslí přijímá

ĎFoaC+d a přesněVyřiZUje.EHP
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K vánoční 4 novoroční době

odporné e se ku shotovení veške„prací řezbářských

Jed, Soud
závod řezbářský

v Hradoi Králové.
Též mám stále na skladě různé ře
zané věci, hodicí se sa vkusné dárky
vánoční, jako: jemně řezané křiže,

věšáky na ruční ; plobouky a klíče,desky na noviny akart áče, kuřácké

a hraci E ezanézoua pod.s

p Oblodnávkyse rychlea levně vyřizují.
sec*06ce O000000000000001

Pronajmutí
bytů a krámu.

Na velkém náměstí v domě č. 36,
jehož majitelem jest bisk. Konsistorium,
lze najmouti krám, jehož délka sahá ode
dveří až ke dvorečku. V zadní části toho
krámu je zároveň zřízen byt. Krám jest
nově upraven.

Též v tom samém domě lze dva byty
v druhém patře do předu i do zadu naj
mouti.

Byty jsou nově upraveny a vším pří
slušenstvím opatřeny a mohou hned obý=
vány býti.

Poptávky vbisk. konsistorní kanceláři,
neb v kanovnickém domě č. 52.
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Dikůvzdání.—k

V Hradol Králové, dne 3. prosince 1901.



Zprávy hospodářské.
Utváření obllmníchcen.

Každý dělník hledí, aby dostal práci
dobře zaplacenou. Smlouvá 8 prácedárcem a
povolaje, když ho nutí blad, nouze a přílišný
nával jiných pracovních eil. Také řemeslník
hledí, aby dostal od práce dobře zaplaceno.
Obchodník vychvaluje zboží, aby ho mohl
dvakrát a třeba vícekráte dráže prodat, než
ho koupil. Z těchto zisků žije každý. Rolník
nepracuje u nikoho za mzdu, nepřijímá práci
na zakázku jako řemeslník, nebéře fixní plat
jako úředník nebo učitel, neprodává tovární
výrobky jako obchodník, nýbrž sklízí jednou
za rok s pole a to, co sklidí, musí hledět,
pokud sám nepotřebuje na krmivo dobytka a
drůbeže, pak na stravování rodiny a čeledě
výhodně odprodat.

Pro rolníka znamenají dobré vysoké ceny
polních ptodin dobré časya nízké ceny polních
plodin špatné časy; ovšem rozhoduje i tu, co
kdo na poli sklidi. Je-li dobrá žeň a sklidí lí
8e na jednom hektaru 20 hektolitrů obilí, vydá
toto množství i při levnějších cenách zrovna
tolik, jako když je špatná sklizeň řeknéme na
hektaru 15 hektolitrů a platí-li plodiny na
trhu více. Než buď jak buď, pro rolnictvo jest
věcí výhodnou, jestliže ua trhu jest čilá po
ptávka poobilía jiných plodinách a pak-li obilí
n zemědělské plodiny mají dobré a vysoké
ceny. Jaký je asi hrubý příjem našeho rolni
ctva? To se dá přibližně odhadnouti, když
prohlédneme statistiku sklizně. Máme před
sebou nejnovější úplnou statistiku zemědělské
těžby za rok 1899. Dle této bylo sklizeno
v zemích českých obilí následovně:

v Čechách na Moravě ve Slezsku
m et r á ků

pšenice © 3,597.329 1,635.417 170.809
žita 6,466.644 3,350.521 438.669
ječmene 5,983.736 — 3,787.068 357.761
ovsa 5,137.314 2,492.542 637.164
Nyní musíme ještě připojiti sklizeň nejdůle
žilějších plodin. Tak bylo téhož roku sklizeno
v Čechách 725.376, na Moravě 403.158a ve
Slezsku 48.241 metrických centů luštěnin.

Dále máme zde chléb chudiny totiž ze
máky. Těch bylo sklizeno jmenovaného roku
v Čechách 26,832.570, na Moravě 21,919.412 a
ve Slezsku 3,357.582metrických centů. Velikou
pak úlohu hraje v krajích těžké půdy pěstění
cukrové řípy. ©Této bylo sklizeno roku 1899
v Čechách 42,247.500, na Moravě 19,599.536 a
ve Slezsku 898.605 metrických centů. Pravda
ovšem jest, že sklizeň řepy cukrové padá do
rozpočtu oa váhu hlavně u velkostatkářů a
nájemců dvorů, kteří pěstění řepy provádí
mnohdy měrou rozsáhlou, kdežto velká část
malého rolnictva tuto plodinu pro přílišný
náklad pracovní a pak malý plat za přiveze
nou řípu do cukrovara v malém množství pě
stovati nemůže. Za to padá na váhu i
v každém menším hospodářství sklizeň řepy
krmné pro dobytek. Řípy té bylo sklizeno
v Čechách 4,877.604, na Moravě 3,898.514 a ve
Slezsku 631.426 metrických centů.

Velikou položkou v příjmech polního ho
spodářství jest sklizeň jetelin a sena. Jetelin
bylo sklizeno v Čechách 8,219.426 metrických
tentů, na Moravě 5,084.662 a ve Slezsku
1,034.457 metráků. Menší množství se sklidí
zelené píce jako směsky neb zelené kukařice
a jiných pícnin, nebo se seká žito a obilí,
pak-li sklizeň jeho nestojí ani za vyčkání zra
losti. Sena sklizeno roka 1899 v Čechách
13,074.904, na Moravě 6,217.287 a ve Slezsku
552.659 metráků.

Tímto jsme podali souhrn všeho, co naše
rolnictvo na hlavních polních plodinách skli
dilo. To co za ně na trhu strží, pokud totiž
odprodati může, jest mzdou našeho rolnictva.

ím více stoupají ceny těchto plodin, tím
také více rolnictvo za ně trží a rostou tedy
jeho příjmy. To můžeme snadno dokázatí. Na
příklad roku 1895 platil metrák pšenice na
plodinové burse ve Vídni za měíc září 7 zl.
12 kr. Dle toho byla by peněžní hodnota
sklizené pšenice r. 1899 © Čechách 25-49 mil.
zl. Nyní ale vezměme skutečnou cenu pšenice
z roku 1899. Tehdáž se platilo za metrák
Pšenice ua plodinové burse ve Vídni v měsíci
září 9.38 zlatých. Dle této ceny byla peněžní
hodnota sklizené pšenice v Čechách 3317 mil.
zl. Zde máme hned příklad, jaký vliv mají
obilní ceny na příjmy rolnictva a jak utvořují
výnos polního hospodářství, pokad ovšem se
zabývá pěstěním obilnin,

Kdyby roku 1899 byla cena pšenice
zůstala na tak nízké úrovni jako roku 1895,
bylo by rolnictvo v Čechách jen na pšenici

tratilo osm milionů zlatých. Kdo vlastně dnes
rozhoduje o cenách obilí, nemůže nikdo říci.
Náš rolník je většinou odkázán na to, co ma
dá obilní žid. Náš rolník marně se může od
volávati na cenník plodinové bursy v Praze.
V každé vsi rozhoduje ten nejbližší obilní
kšeftař, pak-li není v okresn rolnické obilní
družstvo, která samo hledí zásoby obilí svých
členů výhodně prodati mlýnům, pekařům,
eráru a podobným konsumentům. Dnes rozho
dují všeobecně dosud plodinové bursy. U ná3
je to v přední řadě plodinová bursa v Pešti,
podle Pešti se řídí Vídeň a podle obou pak
se řídí plodinová bursa v Praze. Dle cenníků,
které každého dne výjmouc neděl plodinová
bursa vydává, řídí se pak ostatní venkovské
krajinské trhy. Zde pak na těchto trzích
vládnou obyčejně dva neb tři větší obilní ži
dovské firmy, které opanují celý kraj. Všimně
me si, jak v posledních pěti letech se utvořily
obilní ceny. Máme zde směrodatnou statistika
obilních cen z plodinové bursy ve Vídni. Pra
vili jsme, že roka 1895 platilo obilí nejmíň
a sice platilo se v měsíci září téhož roku na
plodinové burse vídeňské za jeden metrák
pšenice 7.12 zl., žita 6.40 zl., ječmene 9 zl,
ovsa 6.45 zl. Roku 1896 počaly ceny obilí
pozvolna stoupati. Roku 1897 uhbodila po
celém světě všeobecná neúroda, obilních zá
sob z r. 1896 nebylo a proto po žních v mě:
síci září 1897 vyskočily ceny obilí rázem do
výše. Platilo se téhož měsíce r. 1897 na plo
dinové burse ve Vídni za 1 metrák pšenice
13 zl. 15 kr., žita 9 zl. 15 kr, ječmene
10 zl. 80 kr., ovsa 6 zl. 75 kr. Ceny ty stou
paly až do prosince a dostouply v květnu r.
1898 svého vrchole. Platilo se v tomto měsíci
za metrák pšenice 15 zl 47 kr., ceny to, jaké
nebylo již od 30 let. Po žních r. 1898 počaly
mezinárodní bursy plodinové znenáhla ceny
obilí stlačovati dolů, až dosáhly r. 1900
nízkého stupně, tak že v září toho roku pla
tilo se za 1 metrák pšenice 8, zl., žita
1.68 zl., ječmene 9.40 zl., ovsa 595 zl. Rol
nictvo se těšilo, že ceny obilí udrží se dole
na výši z r. 1897, ale moc obilních židů jest
větší než moc rolníků.

Užitek slunečnic. Kdo chová včely,
ten má pro ně vysázeti dostatečný počet slu
nečnic, které poskytují včelám tu nejvydatnější
pastvu. Zralá jádra slunečnic jsou uejlepším
krmivem pro slepice, které je přímo hltají.
Jádra slunečnice podporojí vydatně snášení
vajec. Listy slunečnice a šťavnaté stonky jsou
velmi dobrým krmivem kravám. Z jader slu
nečnice lisuje se znamenitý olej, kterého
možno užívati jak k jídlu tak ku svílivu. Po
divno je, že iwmimoRusko a Čínu nikde ne
najdeme rozsáhlejšího pěstění slunečnice, ačkoliv
by Se její pěstění i na poli velmi dobře vy
plácelo.

Krystalisaci (zcukernatění) medu
považují dosud mnozí za špatnou známka jeho. Ale
není tomu tak. Každý pravý medpo jisté době ztuhne
a posléze zkrystalaje (srazí se v krupky). Tím stává
se trvalejší a nepozbývá docela na jakosti. Postavíli
se láhev takového medu do teplé vody, med se znova
rozpustí, t. j. stane se kapalným a průhledným. Tím
líší se med pravý od padělaného, jenž nekrystaluje.ERB

Český žid.
Moravský „Rozkvět“ v čís. 4. přináší ve

článku „Marné volání“ -úvahu o součinnosti
„českých“ židů na poli národním. Úvahuson
hlasí s našimi názory o „českých“ židech, jak
jsme pověděli nedávno v drobné obraně. Pro
zajímavost uveřejňujeme k posudku i úvahu
Rozkvětu.

Který je světský důvod židovství ?
Praktická potřeba, eoism. Který je
světský kult Židů? Čachr. Který js
je jeho světský Bůh? Peníze. Nnže
tedy! Emancipace od čachru a od
penéz, tudíž od praktického, raal=
ného židovství, byla by sebeemanci
pace naší doby. Marx.

Názory Dr. Riegra, o plemenu židovském
před několika dny pronesené, nolíbily se ně
kterým lidem a proto začaly hřmít kanony
novinářské na pláních vinohradských istaré
houfnice židů vídeňských. Proti těmto útokům
brání se Dr.Rierer v „Českožidov. Listech“ a od
mítá, jakoby projev jeho byl výronem ple
menné zášti a volá židy do tábora českého,
pravě, že by naše politické postavení mocně po
silnili, kdyby aspoň v té míře, v jaké podpo
rují svým talentem a svými prostředky snaby
našich Němců, zastávali se našich práv a
zájmů národních.

Tolik Dr. Rieger. Vida zuřivost proti
sobě, brání se a židy hladí, volaje je do na
šeho tábora. Volání to je však marným, neboť
za nynějších poměrů židy do našeho tábora
nedostaneme, čehož příčiny tuto sine ira et
studio vyložiti chcerne.

Postavení židovstva v zemích českých
stalo se choulostivým jednak ch. váním se Židů
samých, jednak dal choulostivoat tu boj dvou
národností, při kterémž boji Židé jsou tím
třetím, čekajícím na výsledek. ,

Na území německém hráli si Židé vždy
na radikální Němce, na území českém sice již
Židé netvoří při volbách „pozoruhodné německé
většiny“, poněvadž nynější vláda ani takových
služeb nepotřebuje, ani — nehonoroje i volí
třebas české kandidáty, ale mládež svou posad
vychovávali po německu. A výsledek? Mladík
se naučil německy psáti a čísti a dobře se mu
vedlo, dokud nepovstala česká konkurence.
Tu byl podnikavý žid, chtěje držeti se hospo
dářského rozmachn národa, nucen všímati si
také kulturních potřeb našich a povstal typ
žida, odkojeného vědomostmi na škole české
nabytými, než vědomostí nabyl jen proto, aby
mohl s Čechem konkurovat.

A tak zkoumátmeli to dosavadní přilnutí
židovstva k národu českému, vidíme, že, až na
několik jednotlivců idealistů, žid český vycho
vaný právě tak vzdálen je pochopení národ
nosti naší, jako žid německý.

Peníze oloupily o svou vlastní cenu celý
svět, lidstvo i přírodu. Peníze jsou bytostí,
jež se člověku, jeho práci a podstatě odcizila
a tato cizí bytost nad ním panuje a onji uctívá.
Peníze oloupily žida o to, co nám je nejdražší,
oloupily ho o národnost. Národnost žida, toť
národnosť peněžníka, kupce. Kde peníze, tam
národnosť. Židovstvo se cítí dnes národem
vlastním, národem zvláštním a proto nesplyne
se žádným jiným plemenem národním. Je ná
rodem obchodním, mamonářským a tomuto po
volání věnuje vše. U žida pojmy Bůh, vlasť
jsou nahrazeny kovem a peníze právě to byly,
jež u židů pojem národnosti, touhu a potřebu
sdružení vyvolaly. Mohou tedy židé cítiti pro
židovstvo, býti národovci židovskými, ale tyto
národnostní city mohou býti vždy jen takové,
že směřují k někomu, jež má tutéž modlu jako
žid, totiž peníze. Ovšem připomínáme, že i židé
byli velicí vlastenci — ale to byli tehdy, do
kud měli vlasť — dokud byli v Palestině, a
leckterá místa z knih proroků mohla by i nám
ku povznesení vlastenectví býti citována.

Než to již minulo a citů tak povznáše
jicích, vlasteneckých, jaké měli židé v Pale
stině, židé nynější, jsouce bez vlasti, míti ne
mohou.

Aby city podobné měli pro naši vlasť,
v níž oni cítí se cizinci, není možným, což
ostatně nikdo na nich nežádá, a žádati nemůže,
a může se nám jednati jen o to, aby byli s
námi, když ne spojeni, tedy aspoň v míru, a
aby nepracovali proti nám.

To však židé neudělají a sice proto, že
jste národem malým. Oni s námi nepůjdou
proto, že jsme národem dobrým, tichým a
skromným. Mezi německým národem zůstanou,
ježto jest to národ veliký, kdež je dosti pro
středků ku provozování obchodu a zbohatnatí,
kdež mnohem lepší je půda pro boha vlaste
nectví židovského, kdež jsou peníze.

Toto jednání židů nemůžeme nazvatí ani
zvláštním, ani bezcharakterním, ani jakýmkoli
jiným; jednání to vyplývá z povahy lidu sa
mého, z jeho náboženského a plemenného pře
svědčení, jednání to diktuje židovstvu jeho
prospěch vlastní a pak snad také kletba, jíž
národ židovský jest stižen.

Proti těmto činitelům velmi chubým jeví
se býti volání k židům, aby pracovali s námi
a pro nás. Toť hlas volajícího na poušti. Židé
na hlas ten jistě nepřijdou. Až židé k nám se
sami obrátí, tehdy budeme moci říci o sobě,
že jsme mocnými, že národ náš je silným,
neboť jako krysy táhnou za lodí, tak židé
táhnou se za mocným kapitálem a budeme-li
míti my židovského boha, přijdou židé k nám,
aby se mu klaněli. „Našinec“.RČB

Ještě o talmovém Katonovi,
(Liga+16).

Vracíme avještě k otevřenémulistu, jejž Masaryk
napsal proti Riegrovi. Známky nelogičnosti a zmato
nosti jebo Čtenáři před očima se kupí a nutí pře
mýšleti a oceňovati tou vykřikovanou vědeckost Masa
rykovu. Ozývá se v něm opětně ustálená realistická
fráse o vlastenčícím blasování raokopisném v otázce
čistě vědecké. „Vy, pane barone,“ píše Masaryk,
„neměl jste nikdy úcty k cizíma přesvědčoní, a proto



jste dovolil v otázce čistě vědecké (rakopisné) vla
eteučící hlasování, « podobným způsobem vedete sl
také teď, dorolávaje se tušeného povídání, na místě,
abyste, co odsuzujete, 64m poznal a po
soudil“ | Poúškrtuji poslední slova, protože jsou
svědectvímproti Masarykoviprávěvotázce rukopisné,
které se dovolává a protože jsou nejsprávnějším pra
vidlem jednání, kdykoli o něčem jest nám projeviti
úsudek. Právě v době, kdy dr, Máchal na gymnasiu

největší nadšení pro rukopisy v nás rozněcoval, z Čísta
jsena udeřilo. Prof. Máchal jednoho dne se smutkem
ve tváři a třesoacím se hlasem nám oznamoval, že

přední autorite v staré češtině, prof. Gebauer, uvádí
v Athaeneu vážné námitky protirakopisné. I šel jsem
do bytu páně professorova a dotčené číslo Athaenea
jsem si vypůjčil. My sextání prof. Gebanera při
činěním svého učitele vysoce jsme cenili jako filologa
ve ataré češtině na slozo vzatého. Ale nastola okolnost,
která způsobila, že vodle učho najednou postavili jsme
i Masaryka, Ve vypůjčeném čísle Atbaenea totiž byl
také otištěn list, ve kterém Masaryk projevuje své
pochybnosti a vybízí Gebauera, abv své pochyby uve
řejnil. A v našem debattujícím kroužku se počalo
ozývat: „Ach, ten Masaryk, to jest chlapík, ná své
pocbybnosti proti rukopisům ze staré češtiny a nyní
vybízí ještě Gebuuera.“ A domnívám 80 posud, že
naše tehdejší usuzování bylo správné. Že Masaryk má
své důvody grammatické ze sturé Češtiny, tedy důvody
vědecké, podle jeho vystoupení domnívali 50 musila
celá tehdejší veřejnost. Z nedávné brožury redaktora
„Osvěty“ Václava Vlčka může me však přesvědčiti
každý, že Masaryk vté době neznal správně ani nové
češtiny, natož aby byl znal češtinu starou, Zásada
Masarykova, na Riegrovi žádaná: „poznali totiž a
posouditi,“ jest tedy proreku realistickému poubým
kapesním šátkem, který možno kdykoli vytáhnouti a
zastrčiti. Mimo to všakvzáležitosti rakopisné tážeme
se s celou zajisté veřejnosti: jaké že byly příčiny,
pro které Masaryk, nemaje u neznaje důvodů věde
ckých, proti rakopisům vytáhl polem válečným? Ma
saryk v otevřeném listě vytýká Riegrovi též proměny
v nazírání. Tato výtka jest přímo chlapecká, vždyť
i nervzdělanec dnes snadno usoudí, že přesvědčení
člo.čka podléhá proměnám. Pak zbytečně také „Besedy
Času“ nepsaly: „řekne li kdo, že nemění přesvědčení,
jest to tolik, jako nemilovati pravda“. Jako onen král
řekl, že zákony nejsou pro něho, nýbrž pre poddané,
tak i realističtí predikanti krásné sentence káží
6 mravní závazností pro jiné, a nikoli pro sobe. Jen
ať Masaryk vyvrací slova o židovském spojenectví a
o rozkladné vlastností své strany! Planým křikem 8
nadntou troufalostí pozornost veřejnosti od vrátitl
marně se snaží kolonisátor židovstva, I „Čas“ po
družué cíle své existence snaží se zaměniti cílem
celého národa. A tato cizímu živlu propadlá strana
chce potom hlásat ideální snažení, tononc až po krk
v zájmech materiálných, které ze spojenectví s šidov
stvem kde komu patrny jsou.BOK

Literatura.
Světlo andělů. Napaal V. Žižka v Praze. Ná

kladem vlastním. Cena 1 K.
Ch. Dickens: Zlé časy. Přeložil A. Hofmeister.

Seš. 1. za 16 kr. Vydal J. Pelcl v Praze.
Abeceda zdraví a nemocí. Napsal prof Dr. M.

Jovanovič-Batut. Přeložil Dr. K. Balíř. Bibliotéky lék.
spisů populárních svaz. VIII Nakladatelství Hejdy a

ačka v Praze. Cena 1 K 60 b. Spisek tento jest sbír
kou hlavních pravidel a zásad lékařství a zdravotnictví.
Vše jest čtenáři hravě pochopitelno. Doporačujeme,

Nákladem české graf. společností „Unie“ v Praze.
Spisy Julia Zeyera. Ondřej Černyšev. Seš. 3. za 40
h. Spisy Sofle Podltpské. Lidské včely, Seš, 4. za 30h.

Česká knihovna zábavy a poučení. Pořádá
red. Frant. Bílý. Ze zašlých dob. Povídky a vzpomínky
z péra slavného románopisce Al, Jiráska. Saš.94.,
avaz. XIIL za 24 b, Nákladem J. Otty v Praze.

IV. slet všesokolský v Praze r. 1901.. Upo
mínky na krásné dni zažité při IV. sletu všesokol.,
péčí „Svaza českoel. sokolstva“ a za redakce br. Dr.
Jos. Scheinera. Seš. 1. za 50 hb. Objednávky vyřizuje
Ed. Warans, Praha L Stará Rychta.

Poklad věřících. Lidový list k uctění Nejav.
Svátosti oltářní. Řídí V. Roudnický. Roč. III., seš. 9.
—10. Předplatné na rox 680 kr, Nákladem spolku
kněží adoratorů“. Expedici obstarává knihtiskárna V.
Kotrby v Praze, Pětrosova ul. 200,—II.

Zábavy večerní. Red. Em. Žák. Ročník XXII,
č. 5. Dílo 123. Pět povídek Julie Lavorgneové. Z fran
činy přeložil J. Kosina. Tyto povídky jsou všechny
poutavé, Doporučujeme.

Vytrvalé květiny. Výběr nejlepšícha nejvbod.
drahů ku pěstování v zahradě a k pracím vazačským
Pro majitele zahrad, zahradníky a přátele květiny
výtečná pomůcka. Napsal V. Gottwald. Seš. 23. za 30
kr. Nákladem J. L. Kobra v Praze.

Rajská zahrádka. Red. Václav Špaček. Roč.
XI., seš. 3. Jediný u nás v Čecbách vycházející časo
pis pro mládež zasluboje pro pečlivý obsah abohatou
část obrazovou co největšího rozšíření. Doporučujeme
Rejskou zahrádku co nejlépe i našemu dachovenstvu
i učitelstva. Jest to četba jsk umravňující, tak zu
šlechťující. Předplácí ae BO kr. ročně.

Rozhledů po lidumilství, jediného filantro
ickébo našeho měsíčníku, vycházejícího redukcí JUC

Fe. Cyr. Vika (v Praze, 360.—VI[) ve prospěch „Jub.
ženského aeyla cís. a král. Alžběty“ v Praze na Kampě,
vydáno bylo právě 11. č. IX. roč. s bohatým obsahem.
Obrázková příloha. Fr Klimeň: Nalezenec. Předplatné

(ročně 4-K) přijímá Lotty Trakalová-Kheilová, choť
fiditele akademie hr. Straky v Prase—ITI,

Novou divadelní bru pro představení
školní mládeže napsal spisovatel Fr.Jiří Košťál,
farář ve Skuhrově, s názvem „Obeení sirotol“. Hra,
jejíž děj propleten je pěknými zpěvy a i budbou, má
čtyřioddělení:[. „Jak airotcinalnají“. II „Rá
no sirotků“. III. „Slavnoť u pazderny“ a IV.
„Blahé vánoce“. Čelým dějem vane ušlechtilá ten
dence! Nešťastní sirotci, již přijdou na obev, buďtež
obstarání a vychováváni tak, aby z nich, až dospějí,
nepovstala obcím tím větší obtíž! Myšlénka ta je ve
hře zmínéné tím přitažlivější, že ji provádějí dítky!
Tiskem vyjde jako vhodná hra k blahým vánocům,
také i jako kolední hra velikonoční. —

Rádce duchovní. Časopie kněžstva čeuko-slo
vanského. Rediguje dr. Burian, sídelní kanovník vy
šebrad. Nákl, V. Kotrby v Praze. Roč. VIII. seš. 12 a
ročníku IX. sešit I. Časopis, který pěstuje pečlivě jak
bomiletiku, tak i katechetiku a čásť vědeckou, nastu
paje právě ročník devátý. Kdo zná předešlých osm
ročníků, ví zajisté, co tu jest sneseno látky, jíž dobře
lze upotřebiti. Předplatné na Rádce duchovního ročně
8 K. Upozorňujeme na Rádce duchovního naše ducho
venstvo při počátka nového ročníku, jsouce přesvěd
čení, že najde v něm mnoho. pro těžký úřad svůj
potřebného.

Ludmila. Sbírka zábavné četby pro český lid.
Red. ThC. J. Pauly. Roční předp. 2 K. Nákladem
Cyrillo-Methodějské knihtiskárny V. Kotrby v Praze,
č. 200-II. Roč. [V. Sv. 2. Boh. Brodský: Paní po
kladníková. Pan spisovatel tau načrtává obrázek tak
mnohé domácnosti a šlehá nectnosti, které ničí blaho
rodinné. Některé scény jsou úchvatné.

Mše sv. Dle franc. spisku. Prodej obstarává
„Růžencová výrobna“ (sirotčinec) v Praze—I. Seš. za
4 h., 60 výt. franko za 1 K 80 h. Knížečka tato mile
pončí každého o užitku častého a zbožného obcování
mši avatě.

Zabijačky. Kuchařská kniha pro zimní kachyni.
Cena 1 K. Nákladem R. Prombergra, knibkupce v Olo
mouci. 161 starých receptů dosud nikde netištěných!
Knížka tato bude našim hospodyňkám dobrým rádcem,
kterak účelně využitkovati všeho, čeho skytají „zabi
jačky“ (vepřové hody) a co mnohdy z neznalosti na
zmar přichází. Pokyny a recepty v ní sebrány jsou
osvědčenou, zkušenou hospodyní kuchařkou a jeme
jisti, že tato užitečná knížka uvítána bude našimi
hospodyňkami co nejvřeleji. .

Ženské Listy. Roč. XXIX., čís. 10. a 11. Ná
kladem ženského výrobního spolku českého. Expedice
v Praze, Resslova ulice č. 1940. Předplatné pro členy
spolku a žákyně roč. 1 zl. 60 kr. poštou; pro ne
členy 2 zl.

Česká Žena. Časopis křeať -socialních žen a
dívek. Roč. IV., čís. 3.a4, Vychází 10. a 26. každého
měsíce redakcí Marie Hasmanové a nákladem dr. Jos,
Buriana. Redakce a administrace v Praze v0—VI
Expedice v Praze 200—II. Předplatné na rok pošt. 2 K.

Vzdělávací četba katolické mládeže. Roč. I.,
čía. 1. Vychází šestkrát do roka, Předplácí se na
celý rok 40 h. Jednotlivá čís. 7 b. Vydává „Jednota
českého katol. učitelstva v království Českém“ Re
daktor Fr. Jelínek, učitel v Maloticích u Kouřimi.
Administrace v Praze, č. 670—II., v Žitné ul. Ná
kladem družstva „Vlast“.

Cyklus postních kázání: „Secundapost nan
fraginm tabula“ dra. Rob. Nenechla jest dílem velice
cenným a vzácným příspěvkem v oboru české litera
tary homiletické i co do obsahu i co do formy.
První kázání tvoří úvod a pojednává o velikosti díla
vykupitelského; druhé a třetí popisuje děj umučení
Páně, ostatní pak tři jednají o svátosti pokání. Je
dnotlivá kázání jsou velice obšírná, tak že poskytují
kazateli podle jeho individnality hojný výběr látky;
také by se daly utvořiti z této sbírky snadno dva
cykly postních kázání: o umučení Páně — a o avá
tosti pokání, Kázání jsou založena na všestranném a
důkladném | vzdělání © apologeticko—theologickém,
odkud jejieh veliká cena pro naši dobu všeobecné
nevěry, v uíž zvláště jest si přáti, aby kazatelé ná
buženské pravdy odůvodňovali, aby pravdy, stavše se
částí osobního přesvědčení, měly i patřičný vliv na
život křesťanský. — Kázání o umnčení Páně opírají
se vesměs O nejnovější výzkamyexegeticko—histori
cké a při tom propleteny jsou applikacemi nejlepších
apisovatelů ascetických. Zvláštních však díků zaslou
žil si pan spisovatel důkladným pojednáváním o
evátosti pokání, bez níž veškeren život náboženský
chřadne a proti níž právě v naší době tolik útoků se
podniká. Pan spisovatel sleduje též důsledně cíl, aby
přiměl posluchače k dobré av. zpovědi a av, přijí
mání. — Důkladná znalost dogmata a živá obrazo
tvornost umožňují p. spisovateli, že nalézá příbodný
obraz a podobenství, aby posluchačům pravdu ob
jasnil a kázání i zajímavým učinil. Řečník ovládá
jazyk český úplně a proto vždy má po hotově zásoba
slov a obratů příhodných, aby i nejjemnější odstíny
vnitřních duševních stavů vyjádřil, což neobyčejně
působnosti kázaní napomáhá. Řeč jest plynná, jasná,
předmětu přiměřená, místy i úchvatná — Některé
ostřejší výruzy třeba považovati za výraz rozhorle
nosti proti moderním fariseům aďábelské prolhenosti.
Kázání Neuschlova vyšla v Brně v tiskárně bonedi
ktinů rajhradských a stojí pouze 1 K 20 h.

Božetěch, illustrovaný měsíčník věnovaný umění
církevnímu. Roč. [., č 1. a 2. Roční předplatné 2 K.
Vydávé a rediguje Jos. Hůbsch, Praba-Královské Vino
hrady, Krameriova ul. 10.
P

Ph. Mg, B. Y. MorávekI ukleny.
Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.

Droguerie. Materiální obchod.

SEP“ Doporučujese co nejlépe. “jij

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rekursy, |poptávky
týkající so

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

Janouškovee,
(býv. mnob. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen

Praha-=II., Eliščinatřida1080.
Na venek obratem pošty.

alinský křen
letošní sklizně,

5 kg. asi 16 kořenů K 6 —5. 220., „52
5x » 25., „490
5 n » 30 ' „ 4—

franco p3štou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky „K2-—
1 kg. Hincian . . . K 120

zaeílá

Josef Mikulecký,

:

|
: |

vývoz mal. křenu v Kutné Hoře. ěCPIXGPICLIX COIGPIXRCHIX
ACSIXCSDXCONCHIXEHIXRCSIX

Veledůst. dachovenstvu, sl. řeholím, ústavům
a PT. obrenstru

uctivě oznamuji, že za tovármí cemy zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žínky, toiletni mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodící se k vánočním
dárkům a j.

Výborné crenmy ku holení Satem a
Schaving colnmbia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I zl. 20 kr. výše. Nehodící se
břítvy přes vyzkoušení vyměním nebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytují svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují.

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
sklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Etlščina tř. 1 n.
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P OR OKOEE

Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

v Jabloaném nad Orl. č. d. 86

doporučoje P. T. veledůst. duchovenstvu
al všudež osvědčenýs mnoha doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všedh Kostolnich paraměniů,
praporů a kovového náčiní. — Ilos'r.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franku se zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.
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Číslo 50. Předplatné ma čtvri roku a k sak |

. na půl roku 5 k — k i V Hradci Králové, dne 153.prosince 1901, dnserty se počítají levně,
1 Obnova vychdzí v pátek v poledne. Ročník VII.

Pletou si západ S východem,

Nejvíce z českých měst zakoušela druhdy
Přelouč. Af to bylo veselé nebo smutné, malér
(nehoda) nebo „chytrost“, říkalo se tomu „pře
loučský kousek.“ A nejraději si při tom zlí
jazykové smlsli ua „panu pulmistrovi“. Takový
jeden přeloučský kousek či vlastně malár stal
se prý kdysi — nevím kterému — panu pul
mistrovi se — „sluniíčkem“, Přišel — tehdáž
se ještě neříkalo od vlastenecké práce, ale
zcela prostně — z hospody domů, když bylo
málo hodin. A věrná manželka pomohla mo
na lože. A tam odpočíval, odpočíval, až bylo zase
málo hodin. Konečně se probudil. Sotva však
se tak stalo, počal volati: „Ženo, ženo, pojď
sem! Co Be to jen dnes děje?“ — Paní celá
ustrašená přikvapí a táže se, co se mu stalo.
A on v náramném rozčilení křičí: „Koukej|
„Sluníčko“ dnes vychází na druhé straně“.
Opravdu! Sluvíčko bylo na protější straně, ale
zapadalo již. Ale „pan pulmistr“, že se teprv
probudil, myslil, že vychází. Spletl si západ
s východem. Bylo to veselé spleteví a nikomo
neškodilo.

Horší pozorujeme u přemnohých Čechů
dnešních. Pletou si také západ slávy naší
8 východem, čili nazývají úpadek našeho ná
roda slávou. Dějepis o tom svědčí, ba zrovna
křičí.

V šestnáctém století žil v Němcích —ve
Falci — falckrabě Jan Kazimír, kalvinista. A
ten vyzýval roku 1577 starší z bratří českých
ku kalvíuskému sjezdu do Frankfnartn, „jeli
kož prý víra jeho jest vírou bratří a že je
třeba proti satanskému papeži se spolčiti“ —
Byl to člověk opravdu krve a peněz žíznivý.
Sebrav mnoholi mohl dohrodruhův, počal
„Svatou válku na vyhubení antikrista římského.“
Dříve však než se na tu svatou vojou do
Francie vydal, vyhradil si, že budou vyhnáni
biskupové z Met, Tůlu a Verdanu a důchody
jejich že dostane on. Když se však tak ne
stalo, vyhradil si 40.000 franků ročně a de

vatero po A sotva že hranice francouzsképřekročil, počínal si jako pravý tyran. Píše o
tom jeho vlastní důstojník Schweinicken:
„Všade, kde vojsko naše leželo a ráno na po
chod se dulo, kázal falckrabě mista, kde jsme
nocovali, zapáliti, takže, když jsme vstávali,
„deset i dvanáct vesnic hořeti jsme viděli, ve
Bnice výstavné, kraj pilně vzdělaný“ A krom
jiných úmyslů měl také jeden pro nás velice
zajímavý: Císaře vyšenem z Čech a to celé krá
lovatví svým kamarádům rosdám. (Hurter II.
VIII., 184) — A tomuto člověku, který i svou
ženu otrávil, dali čeští nekatolíci svůj kanci
onál (zpěvník boboslužebný) do němčiny pře
ložiti a poslali mu s prosbou, „dy Jeho kníšecí
Milost ráčila býti naším miloslivým kníšelem a
pánem.“ (G. B. u. D. 434).

Byl tohle východ nebo západ slávy české?
My myslíme, že západ, ale nenávisti všeho
katolického opojení Čechové dnešní mají vše,
co protestanté činili — za východ.

Nástapcem tohoto člověka, který měl
v úmyslu roztrhati české království, stal se
Friedrich [V. (Bedřich). Zajímavy jsou tohoto
pána a „budoucího tehdáž krále českého“ zá
pisky. Uvedeme některé: Dne 9. srpua 1699
probral jsem 56 zl.; 16. srpna 14 zl. a 60 zl,
16. srpna 85 zl. a tak to šlo po celý měsíc.
— Podívejme se trochu na září: Dne 5. září
hudebníkovi 20 zl.; dne 10. září zaznamenány
jsou čtyry prohry, dohromady za den 149 zl;
16. září 39 zl., 17 hudebníkům 10 zl. a prohra
39 zl. Dne I7. t. m. prohra 4921., budebníkům
15 zl. u takto jde zase dále. V říjnu prohrá
val zase, ale krom toho dal za jeden klenot
300 zl., za kytici do vlasů 128 zl., za skřín
na prsteny 2025 zl., za boudu na volavky L1I
zl. atd. Na den všech Svatých a dušiček
prohrál na tisíc zl. Povážitme-li, jak o mnoho
více tehdy platily peníze než nyní, vidíme, že
„kníže pán“ byl veliký darebák. Almnžny
za říjen dal- tři tolary, za listopad. též.
K avéru obsluhování choval 658 lidí a na

zámku samá hostina 4 sam: tuuec. — Sám
jeho sekretářKolbiugaro něm napsal,že svou
Šlechetncu manželku po hovadsku sužaje a
trýzni. Poddaný lid jeho jest vymořený, 4 pro
samé daně zchadlý, země vymrskaná | Svým
kalvínským pastorům pobral důchody, t.kže
se musili přiživovati, jak mohli; jeden byl
vedle kazatelství také ševcem nebo krejčím,
druhý lazobníkem, třetí tkalcem, jiný chodil
zvát na svatby, jiný s muzikou po hospodách
chodil. (Jannsen V. 130—134).

A tenhle opravdu zajímavý „odpůrce an
tikristův“ se také českého království domáhal.
A čeští evanjelíci poslali k němu do Falce a
k jeho přívržencům do Schwábischhallu vy
slance — Karla z Wartenberga, Václuva Vi
léma z Roupova, Václava Pátipeského, Jiřího
z Vřesovce, Eustacha z Weitmtihle a Jana
Kachla z Hollensteina. A pánové ti podávali
zprávu,že již vojsko proti císaři a králi svámu
verbují a Friedrich [V. sám také sebral vojsko
a osobně proti českému králi se vypravil.

Byl tohle východ nebo západ slávy české ?
— Mnozí nenávistí všeho katolického zpití
Čechové mají všecko šmahem, co protestanté
činili — za východ. Na Štěstí zemřel vinou
svého zpuůstlého života i tento církev. tak
krásně opravující kalvinský kandidát českého
království v 36. roce věku svého.

Ale syn anástapce jeho FridrichV.—při
smrti otcově I4letý —sotva že mu sedmnáct let
bylo, již zase pomýšlel na korunu českou,
svatováclavskvu, - snad z návodů jiných. —
Za tři leta sliboval nevěstě své Alžbětě, dceři
krále anglického, že bude českou královnou.
Při svatbě vyházelo se více než 100000 liber
šterlinků, to jest více než milion zlatých.
Obromná to tehdy summa peněz! Do Falca
se odebrala mladá Kněžna, majíc komonstva
374 osob a při nádherných slavnostech po
příjezduodbývalyse hody,tances maškarami,
u vypilo se denuě 200 věder vína. A píše o
tom jeden tehdejší dějepisec: „K takovým
hodům rozléhá se bědování vymořeného pod

A každý ví, že kassy jsou prázdny a nové
dlaby se dělají“ (F. V. 630.) Zprávy takové
přišly i do Čech a zvláště to, že Fridrich V.
Je sprostý opilec 'erý žádného due není
střízliv a také d: „nu svou nutí,ňaby 8 ním
popíjela.

To byl tedv třetí kandidát království
českého, člen církve opravené. A Čech— ne
katolík — pan z Roupova, hlásal vuřejně, že
Fridrich V. přiveze do Čech veliké bohatství.
Pravda byla, že 4 Anglie peníze přišly, ale
na podplácení „pánů stavů evanjelických“
v Čechách vládnoucích. A právě pan z ion
pova a jeho přívrženci, kteří bořili v Čechách
„říši antikristova“ t. j. církev katolickou,
mohli mluviti o pěnězích do Čech jdoucích.
Bohatli jeden přes druhého a nabývali velko
statků čili panství.

Byl tohle východ nebo západ slávy
česká? Přesmutný nastul západ, když Fridrich
volbou evanjelíků opravdu česky mluviti ne
umějícím králem českým se stal a od kal
vínských pastorů, jindy všemu „Špikování“ se
smějících, na království v chrámě svatovítském
u hrobu otce vlasti Karla IV. (I) olejem po
mazán a „posvěcen“ byl! Když byla za
branami města na Bílé hoře bitva, hodoval
král, a než od oběda vstal, byl poražen, bídné
ze země aprchl — a slunce slávy naší ocitlo
Be na západě.

Ani nejzuřivější nepřátelé víry kuto
lické netronfali si říci, že to byl východ. Ale
jako ten jistý „pán polmistr“ svůj malér místo
na opičku na sluníčko strkal, tak tu hrozuou
— nejen nehodu — ale ránu, kterou tírn český
národ utrpěl, strkají „dvojctihodní“ a jiní
slovutní i neslovutní páni na církev katolickoul
Ano ve své zášti tak daleko jdou, že tvrdí,
že katolictví zkazilo povahu českého lidu.
Zase si pletou západ s východem. To dranco
vání statků katolických, ty podplatky pro ve
lezrádné činy, to obohacování se těch rozlič
ných pánů „z Roupova“, tu mizerii povah

nezavinilo katolictví. A že slunéčko nad čes
kým národem přece zase vyšlo, toho jedinou
příčinou -- i dle Tomka — bylo mravní se
silent jeho na základě katolickém. Bohužel, že
josefinství podrvlo vliv katolické víry na život
hdu, a bohužel, že od husitských časů zave
dené nevolnictví a robotování vesnického a
maloměstského lidu působilo jakousi nedů
věru, mnobdy až potměšilé chytráctví proti
pánům všem. A tato chyba povahy lidu české
ho, v některých krajích se dosud vyskytující,
přemáhá se právě zase obštovným a láskypl
ným působením pravých duchovních kato
lických. A proto mnohdy blasitě štká lid nad
hrobem kněze katolického © Kolik pokřtěných
a nepokřtěných bude plakati nad hrobem pana
Masaříka, ukáže budoucnost. My však tvrdímae,
že právě po smrti jeho bude se psáti v ději
nách života národa našeho — že to, co pan
Masařík atd. měl za východ, chystilo západ
českému lidu.

A jestli dnes český Wolf pan Klofáč nové
„Pryč od Říma“ mezi českým lideru způsobiti
hodlá, nedopadne to jinak, než jako to od
čtyř století vždy dopadlo, když se národ český
od víry otců svých, od víry sv. Václava a
Karla IV. odtrhoval a od cizáků — z Anglie,
Švýcar a Němec od Viklifa, Kalvína a Lutera
se učil. Nemyslíme však, že Klofáč něco
většího tomu, co. „reformace“ způsobila, po
dobného provede Jako zapadlo slunce Wolfovo,
uč jeho Štvanice za východ měli, tak a ještě
méně slavněji zapadne Klofáč. A jako ten
pan pulmistr na konec se za svou opičku sty
děti musil, tak stydí se již nyní mnozi Němci
za Wolfa a tak styděti se budou i mnozí Če
chové, že myslili, že Klofáč je nějaké slunce.

Již i svobodomyslní Mladočeší vilí, že
v pánech pastorech nevzešlo nám slance. což
divu, že to tím lépe vidí čeští katolíci. Ti si
Bohudíky západ s východem uepopletli ještě
uikdy. Bolidá, že se jim dá brzy za pravdu,
že jen sesílením zásad katolických vyjde nám
slunce bývalé slávy.

Dopis z Prahy,
V Praze, dne 11. prosince,

(K porášce českých kandidátů do „Úrazové po
Jišťovny.“ — Pokroky čenské «mancipace v Prase.
— Modní předměty najednou o polovičku levnější.
Zdrašení viva pohne snad otázkou zavedení pitné

vody do Prahy.)

Pražské denní listy jako stydlivě a roz
pačitě s českou veřejností minulý týden sdě
lily, že výsledek voleb do „úrazové pojišťovny“
byl pro české kandidáty — porážkou. A
s několika frásemi a lacinými stesky celou
tu smutnou věc doprovodivše, dále o ní mlčí.
Německý tisk ovšem že koustatoval pro svou
stranu radostné vítězství, poněvadž při volbách
do „úrazové pojištovny“ neprošel ani jeden
český kandidát. Je to velice povážlivým zje
vem, že při těchto volbách v zemi, kde český
národ má dvoutřetinovou většinu a kde úra
zem ohrožení jsou skoro jenom čeští lidé,
čeští kandidáti při volbách do „úrazové poji
šťovny“ propadli, zůstavše v ohromajících
menšinách.

Pražské denní listy omlouvají to něme
ckou agilností, proto příčiny toho zcela logi
cky hledati sluší v česká nedbalosti, která
tuto německou agilnost nepřekonala. Máma za
povinnost k této záležitosti pronésti několik
slov.

Žalostný pro české kandidáty výsledek
voleb do „úrazové pojišťovny“ svádí se pře
devším na provedenou změnu stanov, dle níž
se dostává zaměstnávateli tolik hlasů, kolik
má závod jeho plně zaměstnaných dělníků.
Avšak k tomu podotýkáme, že tato změna
stanov byla provedena za souhlasu českých



členů správy „úrazové pojišťovny.“ A když

znamenala neprospěchdké strany, s tobo jepatroo, še zástupcové čeští buďto neprohlédli,
o co směnou tou šlo. Proto neměli tam býti
tak okázale krátkozrací a neprozíraví pánové
voleni. Anebo celou tu změna lehkovážně pod
ceňovali a nedbali, aby nebyla umotněna. A

roto tam dbale české zájmy nesastapovali.
enom jedno nebo druhé jest možností, ale

pro výsledek jest obojí stejné. Česká strana
ve předešlé periodě, když pro ni nepříznivá
směna stanov stala se skutkemza přítomnosti
a souhlasu její zástapců, Šťastně v „úrazové
pojišťovně“ zastoupena nebyla.

Další příčinu neblahého výsledku voleb,
o němž mluvíme, shledáváme v tom, že ně
mecká strana postavila k volbám těm za
kandidáty osoby poměrně k tomu spůsobilejší,
vhodnější a obratnější, než-li se stalo 86
strany české. Aniž bychom se chtěli v tom
nejmenším 8panilomyslnosti a vlastenectví
českých kandidátů, kteří nám při volbách
těch propadli, dotýkati, máme za právo míti
mínění, že by byly jin) osoby třebas zvítězily.
Proto pokládáme zkušenost při těchto nešťast
ných volbách získanou za draze zaplacené
naučení nejenom pro ochotníky, kteří bez
uvážení, o co běží, všude dávají se neústapné
kandidovati a delegovati, aby pak odpůrci
naši z jejich slabých stránek proti nám ko
řistili, ale ještě větší naučení mají z něho
vůdčí čeští kruhové, kteří připouštějí, aby bez
námitek a rozvahy kandidování byli někteří
lidé i tam, kam to není možno, aby tím
česká věc neutrpěla.

To byla také další příčina české porážky
při těchto volbách, že ae jim ze strany vůdčích
krahů nevěnovala příslušná vážná péče a proto
také si jich nejširší veřejnost nevšimla tak,
jak toho bylo zapotřebí, aby k žalostnému pro
českou věc výsledka jejich nedošlo. Aby ně
mecké kruhy za dnešních dnů české straně
nadržovaly, aby své zájmy a prospěchy pře
hlížely, to může čekati leda politický blázen,
když ne nedbalec. Jest-li dnes německá strana
něco opanuje, co česká Strana pevně a vážně
nedrží, to není německou výbojností, ale to
zuamená českou daremnost.

Namítne se snad, že konečně na tom ne
záleží, kdo o podpoře k úrazu přišlých roz
bodaje, že spravedlivým býti jest ve případech
těch povinností každého. To jest pravda. Ale
pravda to jest také, že o tom, nuCo8ez české
strany platí, co se v české zemi především
českého lidu a jeho zájmů týká, má také nejen
právo ale svou svatou povinnost český národ
rozhodovati a s tim hospodařiti. A když si
něco takového dává vlastní vinou odejmouti,
sluší také dle toho souditi a přiznati, že nijak
nepřehánějí a nenadsazají ti, kdo volají, že(E FEUILLETON.

TO SRDCE.

Černá tma halila závojem svým klidnou
vesničku Zálesí. Všude ticho, jen tu a tam pes
zaštěkal a chvílemi i leckdes kobout zakokrhal,

Teta Brázdilka na loži se převracela, ne
mohla už spát — radostí. Čekali totiž u Brázdilů
syna Václava, jenž se měl vrátiti z vojny domů.
Tři leta sloužil u dragounů až kdesi v Polsku;
za ten čas se doma ani neukázal.

»Muži, vstávej«, volala Brázdilka, střeba na
krmit koně, abys v Čas dojel pro Václava“

O 7. hod. vyjel Brázdil ze dvora. Zatím už
slunko vybouplo se nad hřbety horské a ozlatilo
paprsky svými dědinu Zálesí, V úzkém údolí, le
movaném se tří stran nízkými pahorky, tulily se
chaloupky k sobě, provázejíce klikatý tok potoka,
jenž se vinul celým Zálesím.

V té září sluneční zastkvěla se i chaloupka
Brázdilova, Nebyla sice veliká — jen dvě okénka
hleděla na návsí — ale čistě obílené zdis červená
stříške, po boku dvorek se zahrádkou v předu,
a ten pořádek všude — jakoby panenka k svatbě
vystrojena.

A byli u Brázdilů hodní a pracovití lidé.
Když se vzali, neměli mnoho, ale neúmornou
pílí zmobli se na chalupu se 30 měrami. Však
se také jevila sedřenost na nich. Brázdil už těžko
ohýbal záda a zvedal nohy. Žena byla síce
křepčejší, než přece zůstávala také v něčem po
zadu. Jediná dcera jejich, 12letá Aninka, musila již
matce nápomocnou býti.

Proto těšili se všichni na Václava, že jim též
výpomůže. Jen starost svírala jich srdce, jaký asi
bude, nezkazil-li se snad,

V blízkém městě vystoupil kol 9. hod. ráno
z vlaku mladík, zrostlý jako jedle, uprímných očí,
a už objetí vřelé sloučilo syna a čekajícího otce.

Té radosti pak doma při shledání s matkou
a sestrou! »Jsem rád maminko., děl Václav, sže
jsem už doma. Na vojně se mi po práci stýskalo.
Snad bych se stal lenochem, kdybych tam musil
býti ještě několik leta,

»Teď si to tedy vynahradíše«, řekl otec,

české věc sa dnešních dnů lehkoválsš s n
dbale se spravoje a 0 Kdy sam?
vůdčí „česká politika“ české dělnictvo v nej
vážnějších a v nejtrudnějších jeho otázkách,
při úrazovém pojištění, vydala rozhodování
německému, které českému dělnému lidu
z českých peněz bude při úrazech vyměřovatí
nábrady s pense, toto faktam přece české
dělnictvo k nudšení pro takovou politiku a
pro její provozovatele vznítiti nemůže.

Smutný výsledek voleb do „úrazové po

rent M podal nový důkaz, že jedním z veikých škůdců české věci jest především česká
nedbalost, která se v ohledu politickém a
národním u pás v poslední době šíří, jsouc
propagována a umožňována zaháněním vážné
a svědomité intslligence z veřejného života,
jehož ge chtějí zmocniti lidé poloučení a ně
doučení, nebo spekulanti.

Ženská emancipace u nás roste tak, že
se dnes stává nebezpečnou postavení mužů
na celé čáře. V Praze přerůstá již mužům
přes hlavy. Kde ještě před desíti lety nachá
zelo tisíce mužů zaměstnání a obživu, pracují
dnes ženy. V obchodech, kancelářích, dílnách
všade zjednává se dnes levnější ženské síla
oa místě možů, 8 nimiž prý měli zaměstnáva
telé jenom soužení. Stálo by za to dnes spo
čísti, kolik tisíc žen zanjímá dnes v Praze
a ve předměstích místa úřednická, písařská,
obchodních příručích, dělníků, kde všude ne
dávno ještě pracoval muž. Z toho by bylo
viděti, kolik mužů tím o zaměstnání přišlo a
jak tím byl intelligentní proletariat rozmnožen.

Choulostivá tato otázka vyvolána byla
učkolika příčinami. Jednak vychování ženy u
nás vede se obyčejně nad poměry vysoko,
tak že potom není možno, aby se takto nad
své poměry výše vychovaná dívka poměrům
svým přiměřeně níže vdala. Proto hledá si
existenci samostatnou sama. Mužové bojí se Že
niti jednak pro požadavky nynějších nevěst
a potom pro požadavky své vlastní, které za
posledních dob stouply do míry, která jest
skoro přílišná. Při dnešních slažebvích a vý
dělkových poměrech není možno, aby si muž
v manželství dopřával toho, čeho může užívati
jako svobodný. Denní dva doutníky nejlaci
nější kvality a denní dvěsklenice piva poslední
ho druhu, jichž si přeje dnes jen nejskrom
nější a nejšetrnější muž, již stojí ročně 260 K,
tedy skoro 20%, ročního příjmu mladého
kandidáta ženitby, který si obvyklý „gábl“
ze šetrnosti odpírá. Proto rostoací mužská
požívačnost a pak strach před podobnými ná
roky ženy, ana dnes provdavší se služka
ihned ohlíží se po poslabovačce, ne-li dokonce
po kuchařce, odhání vypočítavou nynější

ezastaneš nás leckdes; vidíš, že už pomalu k ni
čemu nebudus.

Ten den byl u Brázdilů svátkem. V neděli
na to navštívil Václav s rodiči farní kostelíček.
Po službách Božích siavil se na faře. Zaklepal u
známých dveřía na zvolání »volno« vešel s pozdras
vem. »Vítám tě Václave«, zazněl hlas p. faráře,
»Slyšel jsem, že's už doma. Vidíš, jak jsi vyrostl
a zmužnél. Sedni si přece a vypravuj, jak se Ti

eKdo má jen trochu dobré vůle a při tom
Boba se nespustí«, odvětil Václav, »snadno přečká
tu obtížnou službu vojenskou«.

Po delší rozmluvě poroučel se panu faráři,
by navštívil i bývalého svého p. učitele a potěšil
se též s ostatními známými a přáteli.

Potkal-li pak někdo staré Brázdilovy, říkával:
»To máte radost ze syna svého. Synek jak pa
nenka a upřímnost každému ho získá.«

Po svém příchodu z vojny nelenošil Václav,
ale hned se pustil do práce, jít měl do zimy
dosti.

A večer po práci bylo Václavovi slastí, za
brati se ve čtení, V něděli pak čekávali naň
p. farář a p. učitel s mnohými občany; a užvě
noval své síly blahu jiných.

Tak uplynula Václavovi dvě leta. Zmužněl
a zvážněl. Hospodářství na rodném domě zkvé
talo, ale staří nospodáři hynuli — nemobli už
nikam.

»Václave«, pravil jednou otec, »pozoruješ
snad, že se jižs matkou v práci motáme; nic
platno, musíš se poohlédnouti po nějaké Devěstě«,

Václavovi, jenž na nic podobného dosud
nepomýšlel, zkoumati bylo nyní srdce dívčí, Měl
na vybranou. Mnohá matka přála si míti jej synem,

»Maminko<, začal Václav jednou v neděli
odpoledne, »na své pozorovací cestě zastavil
jsem se u Kutílků, co tomu říkáteře

»Myslíš snad na jejich Františkuřa
»Ano, maminkol«
»No, neslyšela jsem o ní nic špatného ; holka

zdá se býti pořádná a do práce je též. Neukvapuj
se všakzatím |<

Ale Kutílkovi nelenili a Václava se již ne.
spustili. Františka Kutilková opsnovala srdce
Václavovo i rodičů jeho docela. Chystelo se ku
svatbě,

mafskou generaci od ženění v mladých letech.
Mladí maži děsí se příkladů, jak ten a onen
dopadl, kdyš do manželského přístavu veplul.

A když si někdo ve mladých letech na
besstarostný život a hospodské lajdání zvykne,
potom později, jsa živ ve městě plnémpříle
žitostí k fešáckému živobytí, na ženění ani
nepomyslí a proto tolik děvěátek našich vadne
v marném očekávání čepočků. Proto nelze se
diviti, když se energičtější s nich staví na
vlastní nohy a muže z jejich posic vytlačují.

Dnes stává as hn obyčejem, že rodiče na ženichy ani nečekají, ale starají se o samostatnon
existencí svých dcer dříve, než-li sestárnouna
ocet. A při tom jest veselé to, Že mažové,
kteří evou mladost, gáži i výdělky jako „mlé
denci“ vesele probíjejí, ponejvíce mají za
svou největší starost, aby zrašen byl kněžský
eoelibát.

Ženská emancipace dnes u nás začíná
vnikati i tam, kde nedávno byli muži ještě
bezpeční. Tisíce míst opatřoval jim průkaz
matoritního vysvědčení. Avšak za dnešních
doů i tato ochranná hráz mužské existence
padá. Zemskému výbora království Českého
byla v poslední době podána žádost ženy,
která prokázala všechny podmínky, jež se při
přijetí do zemských služeb jistého oboru od
žadatele vyžadují.

Sl. zemský výbor žadatelku tentokráte
odmítl, že jest obyčejem přijímati do zemských
služeb muže. Což jest-li ženy podají nyní na
sněm petici, aby přijímány byly také v jistých
případech za stejné kvalifikace do zemských
služeb také ženy? Nebudeme se o tom dále
šířiti, ale upozorňujeme, že stojíme v ženské
otázce na prahu nové u nás doby, která ve
společenské poměry přinese mnoohé změny.
Otázka (a za stávajících poměrů dá se snad
sice trochu odkládati, ale konečně musí se vy
říditi, kdyš i universita veškerým jejím poža
davkům vyhověla.

Někteří přátelé trvalosti společenských
zřízení spínají nad tím ruce a hlásají, že prý

ústopky ženské emancipaci budou míti v zápětí celé legie mužských Jajdáků. Na to odpo
vídají přátelé pokroku, ať prý ti všelijací pá
nové, jimž následkem jejich mládeneckého
rozkošnictví osad lajdáků hrozí, vedou spořá
daný a pracovitý život a ať 8e ožení, čímě
prý ženskou emancipaci ihned znemožní.

Do luštění těchto problemů 60 zde pou
štěti nebudeme, neboť zatím postačaje, když
jsme zřetelně naznačili, jak žena stává se jako
samostatný činitel mužům u nás zjevem ne
bezpečným, když tisíce jich z jejich dosa
vadních existenčních postavení vytlačoje 8
nové tisloe co nejdříve vytlačí.

Kutílek určil dceři véno a Brázdilovi ode
vzdali synovi hospodářství, ponechavše sobě nějaký
kus pole k doživotnímu užívání s některými ještě
výminkami. Určen den svatby, první úterý ma
sopustní.

Najednou, týden před svatbou, počal si Václav
naříkati na bolesti v hlavě, Nedbal toho však příliš
a pracoval jako jindy. Přemáhal se, až konečně
ulehl... ...- :

Přivolaný lékař zakroutil hlavou. »Nevím,
nevím.« řekl po straně otci, »uzdravísli se Váš
syn. Nastává u něbo zánět mozku. Buďte na vše
připraveni l «

Radost proměnila se v žalost. Staří rodiče
a sestra s nevěstou závodili v láskyplném ošetřo
vání nemocného.

Přišel i p. farář a zaopatřil milého žáka
svého na cestu do věčnosti.

" »Neplačte maminkoa tatínku«, těšil je ubo
hý, »snad se ještě uzdravím. Smrti se nebojím,
nejsemt si vědom nešlechetnosti. Ale přece jakýsi
smutek usedá na srdce mé, že musím tek mlád
ode všech milých se odloučiti. Tolik plánů jsem
si osnoval, jež jsem chtěl provésti. Klesám jako
voják v širém poli. Jdu však poslušně za vůlí
Boží. — Za vše dobré, jež jste mi prokázali,
vroucně Vám děkuji. Nenaříkejte, v Anince Vám
dá Bůb za mne náhradus.

Se všemi rozloučil se i s nevěstou. Brzo na
stalo u nemocného několikadenní bezvědomí a —
smrtelný zápas chýlil se ku konci.

Smutný hlas umíráčku zalkal, že už šle
chetná duše Václavova vzlétla do výšin nadhvězd
ných. Kde komu zaleskla se slza v oku při té zvěsti.

Ustrojena leží mrtvola na tvrdém lůžku
v komoře. A Františka nevěsta? — Snad rukama
lomí u mrtvého svého ženicha?

V Zálesí právě je »muzika«. Vřískavé zvuky
klarinetu mísí se s výkřiky tancujících mladíků.
V dovádivém reji točí se i — nevěsta Františka.

NYždyť přece musí hledati náhrady! A co
by pomohla pláčem mrtvému? Jimef jenom
jednou na světě«, omlouvali ji někteří.

Právě v den původně ku svatbě určený měl
Václav pohřeb.

Když nebožáka ukládali do hrobu, rozplakal
se každý. A nevěsta — rovněž. Srdce, srdce, kdo
ti porozuml? A. P.



Ještě nedávnobylov Prazesazlívánotěm
prozíravým a osvěta zoalým lidem, když si
objednávali částky svého oděva a prádla z Pa
říše, Bylo jim vyčítáno nevlastenectví, pýcha,
etrojivost a nic nedbáno na jejich rozumné
výklady, že z Paříže i přes vysoké clo
dostanou Bat a prádlo nejlepší jakosti, nej
čerstvější mody a při nejochotnější obsluze o
polovičku laciněji, než-li takové věcí horší a
sastaralejší k dostání jsou v Praze. Nikdo
jim to ve pražské zabedněnosti nevěřil, až
najednou nyní pravdivost jejich vývodů potvr
dili sami pražští obchodníci ee astřížním u
modním zbožím.
. ©Když v posledních lotech začaly v Praze
některé závody pod titulem „occasí“ a „příle
žitostných výprodejů“ snifovati běžné zde vy
soké ceny látek a prádla, veden byl proti tomu
boj a vyhlašováno to zu Švindl, Ale jenom
nedlouho.

Letos najednou nejpřednější pražské zá
vody se střížním a modním zbožím enížily do
savadní své ceny 0 celých 50%, totiž hned o
polovici. Vítáme to, jako správnou věc Ale
z toho je viděti, jak moda u nás kořistila,
když ceny její předmětů byly ještě nedávno
jednou tak vysoké, než-li zač je zajisté že

4 výdělkempro obchodníka lze dostati dnes,Toto faktam vysvětluje pohádky hodné
bobatnutí některých majitelů závodů s modolm
a etřížuím zbožím unása je z něho viděti, jak
obchodníci a komisionáři tohoto obora využili
štědré modychtivosti českého lidu. Sluší na to
upozorniti, aby příště každý byl při nákupu
těchto věcí oputrným a nehonil zlaté proudy
nehorázných výdětků do kapes nepřátel čes
kého a křesťanského lidu.

Kdo v Praze předražené modní věci ne
kupovali, byli zajisté lidá rozumní, neboť se
ukázalo, če jednak nepodporovali rozmnožení
bohatství těch, kdo ze slabostí českého lidu
kořistiti a jednak působili k tomu, že pře
mrštěné ty ceny byly konečně usvědčeny jako
vyssávání českých kapes.

+ s.
Jak známo, mají býti finance českého krá

lovství ozdravěny novou daní z piva. Daň ta
Dení doposud předepsána, ale pražští hostinští
zcela moudře a rozumně již se všemi pivomily
sdělují, že proti tomu nic penamítají, jelikož
se to prý velice snadno provede. Daň ta bude
prostě uvalena na konsamenty a proto již
Dyní se pražská veřejnost zvolna jako k ope

raci Připravoje na zdražení piva o dva haléřena půllitru.
Ve kruzích milovníků Gambrinova nápoje

budí tyto zvěsti ovšem že nevoli a většina
z nich 8e zapřísáhá, če dražší pivo píti přestane
a vrátí sek —vodě. Kdyby tyto vyhrůžky byly
uskutečněny a v Praze nastala zase po vodě

popřávka, došlo by konečně k tomu, že by seraha a předměstí „zase začaly opět starati?
o zavedení zdravé pitné vody a že by „Česká
spořitelna“ byla donocena provésti svůj slib,
na který již snad — zapomněla. R. 1898 při
příležitosti padesátiletého panování J. V. čes
kého krála císaře Františka Josefa prohlásila,
že pro Prahu zaopatří pitnou vodu. Za tři leta
však v ohledu tom neučinila platného nic.

Proto se očekává, nastane-li zdražení piva,
že bode „Česká spořitelna“ na tento zapome
nutý svůj elib upozorněna a to důrazně. Vy

ravuje Se lotiž, že prý pijáci piva, kteří se
jeho pití při zdražení odřeknou a spokojí se
8 vodou, chystají před „Českou spořitelnou“
demonstrace voláním „vodu chceme, vodu chce
me“. „U Fleků“, u Choděry, v černém pivo
vaře, „u Primasů“, „u Šenfloků", u Piskáčka,
u Brejšky atd. konají se prý proto již pří

pravné práce a zvolen „zvláštní voduí výbor“,terý se bude o to starati, aby Praba konečně
měla co nejdříve zdravou pitnou vodu. Bez
tě moselo by se zde píti pivo dále i po jeho
zdražení, k čemuž však asi dojde, neboť za
vedení zdravé pitné vody v Praze bude i v ny
nějším nastávajícím století problášeno na rad
nicích za úkol některého ze století příštích,
zejména když většina obecních representantů
Prahy a předměstí jsou největšími akcionáři
různých pivovarů a kavalírsky štědrá „Ceská
spořitelna“ podle dosavadní své horlivosti:
„Splniti dané slovo“, sotva jiné cesty nastoupí.

T778
Věda.

Obrana knížete Václava Svatého.
Proti smyšlénkám a křivým úsudkům

o jeho povaze.

Sepsal Dr. Josef Kalousek.

„Nevědomost hříchu nečiníl“ zní staro
dávné přísloví a proto sluší chladně, klidně
a shovívavě posuzovati skutky a řeči z nevě

domosti páchané. Zejména v našich českých
poměrech třeba v ohledu tom trpělivosti ob
zvláštní, neboť s nevědomosti, která hřícho
nečiní, setkáváme se zde co den. Proto jest
především nutno ochotně a obětavě příčiny
všech nevědomostí, jež bez spáchání hřícho
hřeší, odetrahovati.

Zejména v názorech našeho lída i intelli
gence, pokud se týkají českých dějin, žádoncno
jest buď nepřátelským jedem otrávené, nebo
Špekulací a agitaci politickou zkalené, nebo
vlasteneckým nadšením či bujnou fantasií
přehnané historické pojmy a představy uváděti
vážně a přesvědčivě na pravou míru.

V našich českých dějinách nezůstala
takřka ani jedna důležitá událost a skoro
žádná vynikající osobnost bez poruchy, ab
nebyla křivě zkreslena buď ve svůj prospěc
nebo v neprospěch, anebo přebnána na příběb
zcela opačného významu, jaký vlastně má,
Pravda, ekutečnost obyčejně musily ustoupití
tendenčním míněním doby nebo spekulace,
bolu nebo zlosti, nevědomosti nebo zlovůle,
poesie nebo agitace.

František Palacký, otec českého moderní
ho dějepisu a vedle ného V. V. rytíř Tomek,
nejpřednější jeho žák, již mnoho na očistění
české historie od poesie i zlovůle vykonali.
Avšak daleko více v obleda tom jest ještě
třeba vykonati, aby nejdůležitější historické
události a osoby české nebyly z generace na
generaci pojímány a tradovány uejen bez
užitku historie, která má býti učitelkou ná
rodů, ale spíše se Škodou, jež českému lidu
mnohé jeho křivé historické názory donášejí.

Zde ponejvíce „nevědomost hříchu ne
činí“, proto jest tím zasloužilejším, kdo pracně
a obětavě proti běžným proudům 8e staví a
s risikem vlastní obliby, popularity a laciného
věhlasu správné historické názory šíří a histo
rické balady na pravou míru uvádí.

Ve práci této za poslední duby nemalých
a nehynoucích zásluh zjednal si slovutný český
historik, professor českých dějin na české
universitě v Praze p. Dr. Josef Kalousek, nej
bližší žák Palackého a přítel Tomkův. Bez
blaku a reklamy pracuje horlivě k vytříbení
různých bistorických otázek, jejichž mnohé

správné výklady již české veřejnosti podal.zemích Českých není zajisté intelligenta,
který by jeho knihy „České státní právo“
neznal a kdo snad přece doposud spisu toho
nezná, ať se ihned běží stydět a ať si ho
opatří a přečte. V nynější době jest toho
zejména každému Uechu zapotřebí.

Jeho jímavý a přesvědčivý spůsob histo
rických výkladů jest nejšíře dostatečně znám
také z jeho pojednání o otci vlasti Karlu IV.
Proto bude zajisté že všeobecně s účastí a
radostí uvítána zvěst, že prof. Kalousek ve
řejnosti právě podal rozšířené vydání své
„Obrany knížete Vácelava Svatého“, kterýmžto
spisem objasnil nám nejenom doposud křivě
posazovanou osobu tohoto českého knížete,
ale osvětlil nám také poměryjeho doby spů
sobem doposod včeské literatuře scházejícím,
tedy novým.

České názory o tomto dědici a vojvodovi
českém byli doposud ponejvíce nesprávné a
nepříznivé. Slýcháme, jako nedávno pravili
jistý poslanec, že „byl slaboch a zbabělec, že
co se měl brániti nepříteli, že raději dobro
volně mu platil, že se hodil za tnnicha a ne
za knížete atd.“ Tyto názory (před Palackým)
šířeny byly o knížeti Václavu i spisovateli
domácími,světskými i duchovními, čímž
český lid a zejméni inteligence bez vlastní
viny získali o knížeti tom nikoli správného
obrazu jeho, ale nepěkné karikatury vladaře.

Chybně knížete Václava líčící spisova
telé činili tak většinou bez zlóho úmyslu,
proto nesprávné nazírání samotného českého
lidu na jeho památku bylo dosud nezaviněnou
nevědomosti, která do vydání Kalouskovy
knihy, o níž dnes zde píšeme, hříchem nebyla,
avšak příště po jejím vydání nyní by hřích
činila.

Proto poukazojeme na ni obzvláště ob
šírně hlavně proto, že za dva měsíce ještě se
0 ni jisté pražské listy nedověděly, aby na ni
krahy svého čtenářstva po zásluze a důtklivě
dle své povinnosti upozornily, a odporučajeme
ji nejširší pozornosti a přízni čtenářatva a
přátel tohoto listu. České vlastenecké | kře
sťanské krahy všech vyznání jsou zvláštní

ozorností této práci Kalouskově povínny,
roč, vyložíme jeho vlastními slovy:

„Úcta av. Václava bývala v dávných Če
chách mnohem větší než jest nyní. Nejprve
poněkud poklesla proměnou ve víře, nastalou
v Jó. věku; kališníci zachovávali ještě sv. Vá
clava ve cti, ačkoli svatých vůbec méně si
vážili, než-li církev obecná; mnohem menší
byla potom úcta svatých u bratří u Jatheránů.
Po bitvě Bělohorské i někteří katolíci pojali
nechať k sv. Václavu jakožto k samodílnému
prý svatému; bylf Václav, tak jako Lidmila a
Vojtěch, otěn od Úechů za svatého boz přede
psaného později svatořečení, t. j. bez předcho

zího aznání a nařízení papežského. K čádostí
arcibiskupů Pražských a dvora císařskéhoteprv

papež Kliment X. r. 1670 nařídil, aby cirkevatodinky na počest sv. Václava byly vloženy
ke dui 28. září do Římského breviáře,a papež
Benedikt XIII. dekretem ze dne 14. března
1729 uložil kněžím za povinnost, aby říkali
hodinky na počest av. Václava, čímž teprv dosa
ženo rovnomocného svatořečení tohoto avatého.
Ale nesrovnale větším vzrušením myslí byly
tebdáž doprovázeny současné snahy v Čechách,
kteréž vedly k vyhlášení Jana Nepomuckého
za blahoslaveného (31. května 1721) a pakza
svatého (19. března 1729); nový svatý hned
mastínil světce staršího úctou, která se mu
prokazovala. Krom toho valnou část významu
svého pozbyl sv. Václav povšechnou nepřízuí
politických poměrů po bitvě Bělohoraké.
Bývalat úcta jeho prvotně netoliko větší,
než které on požívá za našich dnů,alei uznoho
strannější, než-li jest ta, která nyníspojuje 84
8 jménem sv. Jana Nepomuckého. dobách
starších slaven byl sv. Václav netoliko pobož
nostmi « valnými poutmi, ale i skutky svět
skými v životě veřejném a státním, v míra i
ve válce. Bylť on Čechům netoliko prvním a
nejpřednějším patronem zemským vůbec, ale

B výtcetaképatronempolitickýmaválečným.pravedlivě může se Hici, že sv, Váciav byl
snížen zároveň s národem svým, jehož dě
dicem sa nazývá,“

Napotom na základě nejnovějšího histo
rického bádání spůsobem jímavým a beze
sporným vykládá prof. Kalousek historii sv.
Václava, o pramanech k jeho životopisu, 0
povaze sv. Václava a dovozuje, jak Čechové
ctili ve Václavovi knížete mohutného a líčí
další vývoj a rozvoj a povahopisný význam
úcty av. Václava.

Poněvadá ctění sv. Václava jest dopo
sud v českých zemích trvalým pramenem
mnohých spanilých vznětů, jest historické po
jednání o jeho příčinách a jeho průběhu
otázkou moderní, která zajímati může a mile
poučí každého Čecha.

Při vyjití poutavého a pro změnu názorů
historických důležitého tohoto historického
spisu Kalouskova dalo se očekávati, že ue
velký jeho náklad rozprchne se po českých
zemích v několika dnech. Kdyby si ho opatřili
jenom ti, kdo jsou povinní obsah jeho znáti,

jeho vydání. Avšak týden míjí za týdnem a
v českých zemích i v tisku, který v přední
řadě byl povinen své čtenářstvo zpraviti o
této důležité pro něho literární události, pa
nuje hrobové ticho a klidně ae připouští, aby
nevědomost měla právo bez spáchání hříchu
břešiti dále,

Za takových poměrů jest ovšem vysvě
tlitelno a pochopitelno, proč se skoro nikdo
z laiků nonamáhá, aby nevědomost v histo
rických názorech českého lida a intelligence
hleděl měniti v názory správné. Je to žalostno, že
si pracítakových nevšímají ani ti,za něž vlastné

byly vykonány, když oni k tomu nejsou spů
sobilí nebo jsou k tomu polodlní. Kdyby se
jenom trochu slušné pozornosti ze přislušné
strany věnovalo poctivé, nesnadné a nevděčné
práci tohoto druhu, není pochybnosti, že by
brzo hlásilo se k ní ze řad laiků obratných a
piloých pracovníků hojnost.

Aby nevšímavost a nevděčnost k zají
mavé, důležité a nanejvýš moderní praci Ka
louskově nezdála se býti tak přílišnou, jakou
vlastně skutečně je, proto v tomto listě ne
obvyklým spůsobem na ni nejširší vrstvy jeho
čtenářstva opozorňujeme a stračně s účelema
obsahem její je seznamujeme. Těšíme se, že
tyto naše zprávy budou 8 povděkem přijaty
ode všech, kdo touží, aby u nás trapné nevě
domosti a proto také rozmanitých hřícbů ubý
valo. Doufáme, že vydání spisu Kalouskova, ©
němž jsme zde promluvili, bude co nejrychleji

bráno.
To bude slovatnému autorovi nejlepší a

nejslušnější poklonvu a vděkem za jeho dnes
nikoliv v českých učených kruzích hojné
ušlechtilé a zušlechťající smýšlení a za čino
rodou, platnou, účelnou a užitečnou jeho práci
historickou. Pro jiné učence a badatele to bade
nejen pobudkou, ale také poučením.

Knihu, o níž zde mluveno, sličným spů
sobem vydalo universitní knihkupectví Bursík
a Kohout v Praze, Václavské náměstí. Krámská
cena je poměrněnízká. Vetitas.

ABN
Drobná obrana.

Historické obrásky k $303. Mioalý
měsíc vedla se drahá debatta v parlament
vídeňském proti cizím řeholím, Celá ta šŠtva,
nice, namířená vlastně proti katolické cíkvi



stála rakouské poplatníky 70000 korun a po
něvadž většina rakouských poplatníků jest ka
tolického vyznání, zaplatili si tedy katolíci

Mio své nadávky povětšině aami ze své kapsy.me zajisté znamenitoa evobodu vyznání,
když si musíme ze svých kapes vydržovati
surové štváče proti vlastnímu náboženskémno
přesvědčení! Dějou se v pariameutě pod
pláštěm poslanecké nedotknutelnosti smutné
projevy náboženské | nesnášelivosti ku jino
věrcům a ještě horší projevy lze očekávati
v budoucnosti, neboť nevěrecká intelligence a
nevěrecké massy dělnické domábají se zrušení
$ 303. trestního zákona. Paragraf tento stíhá
vězením od 1—6 měsíců každého, jenž by
tiskem tupil učení některé státem oznané ná
boženské společnosti, kdo by urazil církevního
slohu úkon bohoslažebný| vykonávajícího a
jenž by posléze při veřejném úkouu nábožen
ském spůsobil svým chováním pohoršení. Pa
ragraf tento zabezpečuje všetu státně uzna
ným vyznáním svobodu náboženskou a chrání
náboženské přesvědčení před výbachy mravní
zdivočilosti. Jest tedy paragraf tento ovocem
náboženské snášelivosti, na níž si inoderní
století naše tolik zakládalo! Ale některým
pánům začíná býti líto, že pouze poslanci mo
hou beztrestně katolickou víru urážeti a proto
namáhají se ze všech sil (všímní si Muassary
kova Času), aby byl nepohodlný S 303 zrušen
a aby byla každému zpustlíku popřána plná
nevázanost, osvědění svou nenávist ku
náboženské víře.

Jak by to dopadalo 8 katolíky, můžeme
Bi učiniti obrárek jak z nynějšího parlamen
tárního jednání, tak i z české historie.

V době rozkvětu protestantského bludu
v Čechách byly přestupky proti nynějšímu
$ 303. na denním pořádku. R 1684 přišel do
Kadaně želmský pastor [-asiger se zřejmým
úmyslem, aby provedl výtržnost při prucessí
Božího Těla. Posadil se před jeden dům na
náměstí a čekal až půjde průvod kolem. Do
zorce, před průvodem kráčící, napomenul ho
ku projevu úcty k uejsv. Svátosti a sám pri
mas města Klener žádal pastora, aby buď Svá
tosti se poklonil, aneb do domu vešel. Ale
upozoruění nespomohlo. Lasiger celému prů
voda blasitě vynadal a vykřikuje, že se při
processí nenosí Bůh, nýbrž ďábel, plíval před
Velebnou Svátostí. Primas pastora žaloval u

176). V roce 1620 krátce před bitvou na Bílé
Hoře, chomutovětí občané Lunzer a Kolb
uspořádali s mladým lidem posměšný průvod
na den Božího Téla. V ohavné nádobě nosili
po městě kus řípy, místo nebes nesli nad tím
slamnik na čtyřech bidlech, místo kvítí sypali
si na cestu hnůj a při tom zpívali rouhavé
písně o nejsv. Svátosti, (Místodrž, archiv )

Rytíř Jan Cbrtz Ertinu v Podbořanech
zakázal svému kněziŘehořovi konati processí.
Když kněz zákazu páda svého nedbal, zavolal
ho Chrt do hospody, kdež ma nadal lotrů,
zpolíčkoval ho a pak ho zkracoval na desátka,
takže musil z fary odejiti. (Winter, Život cír
kevní 162.) DProtestantátí občané v Cbrudimi
schovali katolíkům moustranci na radnici,
Velvarští ji prodali do Drážďan, Kutnohorští
rozbili nádhernou monstranci azlatern přispěli
na českou válku v r. 1620.

Několik těchto maně zachycených obrázků
z české historie osvětlaje velmi poučně ná
sledky zrušeného paragrafu 303. Lidstvo dle
náhledu apoštolů humanity těšilo se dlouho
již náboženskému klidu, proto jest nutno ro
zeštvati opět bouře náboženské a. zahájiti
dobu náboženských mučeníků. ©Kdo by při
zrušení $ 303. byl nejvíce pronásledován, lze
z historie a z parlamentární debatty ahodnouti,
Hrozí katolickému lidu veliké nebezpečí od
nevěrecké intelligence, ale jedna naděje nám
přece zbývá. Zmíněný puragraf zabezpečuje
svobodu náboženskou též židovskému vyznání
á proto chováme naději, že všemocný vliv
židovstva uedopustí, aby rakouský stát na
prosto zbavil se povianosti, cbránit občanům
zarnčenou svobodu náboženskou.

fóvobodanáboženská v Meklombur
ce. Jakým potěšením jest katolíka v Meklem
burku žíti aneb docela duchovní nějaký úřad
spravovati, ukázalo se nejnověji v pravém
světle. Roztocký katolický farář Ludvík Brin
kwirth zemřel po 25letém působení, znosnad
ňevaném neustálým příkořím od vlídných jino
věrců. Zastával také duchovní —vojenskou
správu u katolické posádky roztocké, proto
pohřbu súčastníl se důstojnický sbor a mnoho
i protestantských občanů, kteří si svědomi
tého katolického kněze vážili. Za tento pohřeb
musili příbuzní zaplatiti pastora roztockému
80 marek, ačkoliv týž při pohřbu neměl žádné
účasti. Platí dodnes v Meklemburku zákon,
jenž protestantskému dochovnímn zabezpečuje
právo vykonávati všecky | katolické křty
oddavky a pohřby.

Poněvadž ovšem kutolíci církevní tyto
úkony dávají vykonávati svým katolickým
duchovním, musí zaplatiti pastorům aspoň

poplatky atolarní při těchto úkonech. Takové
znásilňování uvobody přesvědčení 8 přímé
vydirání katolického lidu děje se dodnas před
tváří vzdělaného světa, takže by bylo těžko
táto zprávě nvěřiti, kdyby ji „Kólnische Zei
tang“ neuveřejnila. Kde lze nalézti podobného
případu tak brutálního znásilaění osobního
přesvědčení ua straně katolické? A pak 80
ještě opovažují Šádkové a Herbenové dekla
movati o nesnášelivosti církve římské a va
lebiti evobodoroyslnost víry evaudělickél Co
tomu řekne pionér svobody „Právo lidu ?“

jc a Val
Politický přehled,

Páni poslanci jeko školáci naučili se už
poslouchati. Dle vládního přání zahájeno ve sně
movné i druhé čtení rozpočtové a rozpočet
ve výboru vyřízen. A najednou pan. Kčrber
— že vláda bude nucena sáhnouti i na ústavu,
nepolepší-Ji se poslanci a nebudou li pracovati
tak, jak si ona přeje. Tato vlada že prý je pro
všecky časy zbavena zodpovědnosti, zejištěna před
soudem dějin. Hrozba účinkovela. — Rozpočet
ve drubém a třetím čtení i v podrobném jednání
hladce schválen. Zahájeno rokování o rolnických
společenstev.

Ve schůzi zemského výboru království
Českého pojednáno o zems, rozpočtu na r. 1902.
Celková potřeba 51,573.774 K. Ku úhradě ne
dostává se 4,361.894 K; a tu odnese to asi
chystaná zem. spotřební dávka z piva.

Až dosud vystoupilo 402 rusínských studu
jících ze Ivovské university, Činí tak z rozhořče=
nosti proti Polákům.

Ve Varšavě a Lvově opakují se časté demon
strace proti Němcům. Zvlášť významnou byla
demonstrace 8. prosince při odhalení pomníku
básníka Ujejského ve Lvově, jíž se účastnilo
na 10.000 lidí všech tříd.

Po vyřízení rozpočtu prozatímního a roz
počtu pra Chorvatsko začal uherský říšský sném
jednati o podaných peticích.

Dosavadní vejvyslanec u Vatikánu hrabě
Revertera odevzdal papeži odvolací svůj list.
Nový velvyslanec Madar hrabě Szécsen v nej
bližší době nastoupí úřad.

Německý kancléř na sněmu říšském onledně
násilností na Polácích v Prusku spáchaných pros
hlásil, že bude všemožné činiti na obranu ně“
mectví proti Polákům.

Vojenská komise francouzského senátu skon
čila porady o návrhu Rollandově na zavedení
dvooleté služební doby vojenské a schválila
všechny články tohoto návrhu.

Čirským úkazem zrušena v těchto dnech
samostatná finská armáda. Finové truchlí,

Mezi Ruskem a Žaponskem učinény jakési
úmluvy stran otázek v Mandžursku a Číně.

President Roosewelt v poselství | svém
vyzval kongres ku přijetí zákona proti anarchistům.
Prohlásil též, že práce americká musí býti chrá
něna nejen celním tarifem, nýbrž i stížením při
stěhovalectví.

Boerský vůdce Theron 2. prosince překvapil
tábor angl. kopinníků, projel jimi a způsobiv jim
značné. ztráty, obrátil se k Cedrovým horám,
Delarey ohrožuje město Johannesburg. President
Krůger prohlásil, že od počátku války nikdy ne
choval tak plnou naději ve vítězství boerské jako
nyní. Dle zprávy generala Bothy je Boerů ve
zbraní na 18.000 mužů.

Botha anglické důstojníky a vojíny v pos
lední době nepropouští na svobodu, ale drží je
na určitých místech v zajetí, aby měl v nich pro
každý případ rukojmí.

NP |

Z činnosti katol. spolků.
Přednáška J. B. l. V neděli,dne 165.t.

m. o 3. hod. adpol. přednášeti bude v katol. Jednotě
v Chrasti u České Korany ndp. biskup, Vatup jest
všem volný.

V Jednotě katolických tovaryšů
zdejších přednášel vedp. Dr. J. Svakopo „zdroji bla
hobytn“. Slovutný pan řečník vytknul hlavně tři pra
vidla k dosažení blahobytu potřebná, totiš: zbožnost,
pilnost, šetrnost. Ačkoli panovala tobo dne značná
nepohoda, shromáždil se k vyslechnutí přednášky
slašný počet obecenstva, které hluboce promyšlená
slova pana řečníka odměvilo potleskem. Za jednota
poděkoval p. Jenčovský, starší spolku. Těšíme te, že
uslyšíme v brzku opět vedp. dra. Soukupa přednášeti,

Z Chradim!. Paní a dívkychradimskéměly
v neděli dne 8. t. m. v místnostech musejní čítárny
ustavující schůzi katolicko-národní jednoty. Schůzi po
ctily svou milou přítomností zvláště pí. měšťanostova
Havelkova, slečna z Neklebergů, pí. řiditelova Uhlí
řova a m. j. Všech účastnic bylo50. Dp. Jan San
dera, katecheta a dosavadní předseda Jednoty katol.
tovaryšů, zahájil o půl 4. hod. schůzi. Promluviv o
účeli a důlešitosti katol. spolků šenských, vylošil pří

tomným stanovy, ješ byly s malými začnami jedno
blasně přijaty. Do sohůze marital později i vldp. Dr.
Tb. Jos. Mrtík, arciděkan chrndimský, jenž vřele pro
cítěnými slovy dotknu! se též důležitosti katolických
spolků. Srdečné pak díky vzduv dámám, které se
ujaly myšlénky ařízení spolku katol. den a dívek a
jej k šivotu přivedly, ochůzi ukoučil. Přejeme novému
polku „Zdař Bůb!“

Z Poličky. Zdejší katol. jednotaslaviti bude
v roce 1902 památku 10letého trvání spolka. S bo
lestí očekávali horliví členové jednoty, če táž se snad
ani tobo roku nedočká. Veškerou činnost a tadíš i
bytí spolkové obrožovaly nedostatečné její mlatnosti
v nicbž atrop padal členům. nad hlavou a hrozil
pádem zničiti jednotu úplně, neboť v celém městě
nikde naprosto mletnosti spolkové doníci nelze. Na
dluh, na splátkykoapila jednota dům, a dům ten
měl ve svých assntinách jednotu pohřbíti navědy.
V úzkostech svých obrátila 8+ jednota o pomoo ka
všem dobrodincům naší věci. Rozeslala prosby, jak
čtenářům Obnovy známo, po celé diecósi a prosila po
městě o peněšité příspěvky na důkladuva oprava
koupeného domu a nebyla díky Bohu ve své důvěře
uklamána. Dae +9. £t.m. vykoná otevření důkladně
opravených místností spolkových. Po přiměřenémpros
lova ku pozvaným přátelům jednoty sehraje zábavný
kroužek případnou k té slavnostní chvíli činobru
„Flrkáčkův Návrat“. I používáme příležitosti té a dě
kajeme opětně všem, kteří větším nebo menším darem
k ubrazení na chodoa jednotu tak značného náklada
»tavabního 1600 K přiapeli. Předem děkujeme J. B. M.
Štědrá ruka nejdp. biskupa darem všechny ostatní
daleko převýšujícím největší má záslabu o nový stá
nek náš. Nelze též srdečné nevzdáti díky ctih. kou
gregaci školských sester slatiňanských v příčině umož
něné koupi domu a vldp. děkanovi J. Letošníkovi za
dar 100k. Těm a všem ostatním šlechetným dobro
dincům vřele voláme „Zaplat Bůh“

Jednota katol. jimochů a mužů
v Her. Studemel koná spolkovou svoji echůci
v neděli dne 22. prosince o 3. hod. odpol. v bostinci
pana Frant. Břízy v Hovném. Přelnášetí bude vlctp.
prof. Ant. B. Drápalík „o ústavě obecní“.

Svatejesefaká Jednota ne Slezském
Předměstí pořádala dne 8. t. m. ve Slatině ves
řejnou achůzi spolkovou, která, ač počasí bylo velice
nepříznivé, hojně navětívene byla. Jednatel vp. Jan

rný pokračoval ve svém cyklu řečí: „Poměr nábo
ženství k majetku“; řeč a porděkem přijata. Pak pro
mlavil dp. Jan Řezníček, katecheta z Vamberka, ';o
záložnách Raiffoivenových“,který podav nejprve struč.
nou historii avépomocných dražstev podobného rázu,
šíte pohovořil o významu a zřízení záložen dle systému
Raiffeixenova. Poučná přednáška jebo velice poutale
přítomné, jsouc zábavné podána u zasloaáila plnou
měrou hojného potlesku a pochvaly, které se jí dostalo.
Po zodpovědění některých dotazů zdařilá tato schůze
byla ukončena. — Příští neděli dne 18. t. m. ustaví
ae záložna Raiffeisenova, působením Jednoty ralošená.
— Činnosti jednoty a záložny ordečné: Zdař Bůh!

Z právy místní a z kraje.
Upozornění. Připomínáme ku konci

tohoto voku znovu, že p. t. členovédružstva,
kteří odbírají po jednom výtisku Obmovy
plně placeném, obdrží každý následující
exemýlář za polovici. V lom případě však
prostme za zaslání příslušného obnosu zá
roveň s objednávkou. Spolu vznášíme prosbu
na své přálele, aby nám udávali adressy,
kam možno zaslali Obnovuna ukázku: a
dby mám pilmě sdělovali ze svého okolí
aprávy, jež by katolickou veřejnost naši
sajímaly.

Osobní. Vidp. ThC. Jos. Novotný, viceřiditel
bisk. semináře v Hradci Králové, bude ve čtvrtek 19.
prosince na české universitě v Praze promován na
doktora bohosloví. . : .

Na vánoční stromek chudýchdítek hlu
choněmých v „Radolfinu“ sebral místní dámaký kor
mitét 336 K. Plnébo uznání zmslohuje toto vzácné
pochopení lidamilných snah tohoto úetava. Kóš v sto
pách dobročinných dam našich kráčí hojnost násle
dovníků !

Nadace Palackého. Na oslavustýchna
rozenin Frant. Polackého salošena byla měst. zasta
pitelstrem v Hradci Králové r. 1898 nadace a ročním

ožitkem 200 K pro studující české techniky v Praze.
a nadaci ta mají nárok v první řadě rodáci, v drahé

řadě příslušníci Královéhradečií. Kdo ae o ni uchá
zeti chce, nechť podá do 31. prosince t. r. šádusť opa
třenou křestním listem, nebo dokladem o příslušnosti,
vysvědčením o majetku a 0 dobrém prospěcha ve stu
diích purkmistrovskému úřadu v Hradci Král.

Mládeše na školách obce. a měší.
měli by si lépe všímati na patřičných místech. Na
chodnících dělejí děti klouzačky, aby si lidé polémali
nohy nebo ruce; « na veřejné ulici, aby wo kašdý
chránil pancířem proti lítajícím koulím snéhovým.

Hlleperove divadle. Uměleckédružina
Sukovy společností v posledním týdua svými předsta
veními opravdu obecenstvo několikrát překvapila.
Domasův Keen, s titulní úlobon pohostinsky vy
stoupivšíbo p. Jos. Stroolsle, všeobecně se líbil.
Soubra pí. Košnerové, p. Suka, Čekavského a j. při
Fromont jun. «£ Bisier sen na některých místech
přímo uchracovala. —Fraška ©Plakovoík ©Pemperton
v úloze p. Kováře smíchem překypovala. | Umělecky
el též při frašce té vedli šach ze Singory (p. Če
kanský), Jonathan (p. Viesner), p. Šípková, aj. p. Je



řábkovo drama, Slažebvík svého pána 8pohostinskou
broa regisenra p. K. Liera, znamenitě sehráno, Při
některých brácb bylo divadlo obecenstvem přepluěno.
Bylo by sijen přátí, by studentstvo každému předsta
vení bez závady moblo býti přítomuo.

2 pošty. Od 1. prosince t. r. poušívá so
nových podacích knížek poštorských ve příčině zje
dnodušení v přijímání většího počtudoporučených a
cenných psaní, poštovních poukázek a balíků. Tím
bade obecenstro při podávání zásilek dříve obaloo
eno. Povolení ku používání podací kniby poštovní
dá as jen tehdy, podává-li strana z pravidla 6 zá
silek najednou.

Vejemský komcert c. k. pěšího plaku č.
42. bade we odbývati v neděli 16. prosince v hotelu
„Merkur“ v Hradci Král. Vetapné za osobu 40 h, ro
diva 1 K. Začátek o 7 hod. večer.

Jmenování. Jeho Excellencepan c. k. mi
nistr financí jmenoval výnosem ze dne 21. listopada
1901. č. 67.860. p. Adolfa Bařtipána, bůteliera v Krá
lové Hradci, členem komise pro všeobecnou výdělko
vou daň III. Uřídy politic, okresu Hradec Králové;
pp. Josefa Ludvíka, majitele krabovky v Jenikovi
cích a J.U.Dr. Josefa S mmra, advokáta v Hořicích,
nábradníky členů, téže komise, napotom Arnošta
Dvořáka, rukaričkáře v Král. Hradci, Jana Pražáka,
obchodníka v Kratonohách, členy pro všeobecnou vý
dělkovou daň IV. třídy polit. okresu Hradec Král. a
konečně p. Josefa Hou, sklenáře v Kuklenách a Ja
roslava Stuchlíka, pekaře v Plotištích, nábradníky
členů komise posléze uredené.

Obnova kostela v Chrašících u
Chrasti. (Píše „Český Východ“).Starobylý kostelík
v Cbrašicích (na hřbitově chrasteckém), v jehož atínu
odpočívají biskupové královéhradečtí a jiní staří
vlastenci, jest ve velmi sešlém stara. Ačkoliv J. B.
Milost svým nákladem restauruje právě vóže kathe
drálního chráma Páně sv. Ducha v Hradci Králové
(věnuje prý p. biskap dle doslecha na tato stavbu
výnos velkého Podlažického rybníka), tož již upět
odhodlal se vlastním dost velkým nákladem provésti
v příštím roce obnova kostela chrašického. Co nevy
konala celá řada předků na stolci biskupském za
dob lepších, to dohání nezištnost ndp. biskapa Edv.
Jana Brynycha nyní za poměrů měně příznivých
kvapem, který budí přímo úžas. — Staritelské práce
při opravě kostela zadány jsou chrasteckému staviteli
p. Štovíčkovi.

Ze Zaječle u Slatiňam docházínás ná
řek katolíků, kteří k službám Božím do Chrasti chodí,
že potkávají celou řadu knížecích — prý — potahů
se řízky rovněžz knížecíhocukrovaru v neděli včas
služeb Božích. Nechceme tomu ani věřiti, že by
proti vůli knížete pána tahle spousta možná byla.
Bude nás těšiti třebas i oprava tóto zprávy, jen za
to prosíme, aby se na nás nechodilo a nějakým vý
kladem o nutnosti takové práce. Lepší v tom případě
bude náprava zarmucujícího a lid kazícího zlořádu.

Z Chrasti. Koncert,pořádanýdne 8. prosince
ve prospěch katolické Jednoty v Chrasti, vydařil ae
dobře. Ačkoliv bylo počasí nepříznivé, byla návětěva
četuá z města i z okolí. Všichni P. T. účastníci od
měňování byli potleskem a mosili čísla nad program
přidávati. Věsobecně zamlonvala sa precisní s procí
těné hra na housle p. učitele Vojtěcha Vokřínka. A
slavný sbor Cbrasteckých tamburášův ukázal zejména
při „Tarské atráží“, že v technice daleko jiš pokročil.
Proto tak hlučné byl vědy applandován a stále musil
čísla přidávati. Celkem úepěch koncertu morální i
hmotný byl značný.

Stavba nového chrámu v Náchodě.
Spolka pro vystavění nového chrámu Páně av. Vav
řince v Náchodě v době od 3. do 9. prosince 1901 od
vedli: 100 frankový arbský los: dobrodinec, jenž ne
chce býti jmenován, 40 K: firma J. F. Doubek v Br
něnci; po 20 K: p. Jan Fibír ml., řezník v Náchodě,
dp. P. Cyrill Kaněra, farář v Polici n. M. a pí. Ka
teřina Šnajdrová, vdova po mlynáři v Náchodě; 19 K:
kostelní kasa; 14 K: pp. manželé Šotolovi v Náchodě;
po 10 K: pí. Jusofa Borůvková v Kramolně, p. MUDr.
Vojtěch Fiacher, obvodní lékař v Náchodě a dp. P.
Josef Kulda, administrator na Hořičkách; 7 K: pan
František Pozděna se slečnou Ludmilou a Annou v Ná
chodě, 4 K: vdp. Dr. Jan L. Sýkora, universitní pro
femor v Praze, po z K: p. Václav Celba ve Vysokově,
slečna Anna Dítétová, hostinská na náměstí v Ná
chodě, p. Josef Buben, rolník v Lipí, slečna Anna
Fousová, něitelka měšťanských dkol v Náchodě, pí.
Marie Langrová v Slaném v Pruském Slezsku, slečna
Anna Libosvárová, učitelka měšťanských škol v Ná
chodě, elečna Filoména Máslová, industriální nčitelka
+ Náchodě, pí. Kateřina Matoulková v Žerči, pí. Marie
Mazáčová v Č. Čermé, p. Stanislav Řshák Kamenický,
učitel a spisovatel v Náchodě, p. Alois Wintera, c. k.
soudní official v Semilech a p.Antonín Zelený v Č:a.
Čermé; po 1 K: pí. Marie Macková v Plhorě, Anna
Mazáčová a Marie Žabková obě v Náchodě a 60 h:
pi. Annu Dvořáčková v Kramolně, Veškerým šlechet
ným dárcům projevují se nejvřelejší díky se snažnou
prosbou ku ctěné veřejnosti za další dobrotivé přís
pěvky, ječ sn přijímají na děkanském úřadě v Ná
chodě a zavýlati motou též přímo na spolek výše
jmenovaný poštou. :

Z Borové m Poličky. Bohempožehnaný
byl první krok farní osady naši do nového roku cír
kevního. Konaliť zde po celý první týden adventní
obnoru uv. missie veledůstojní Otcové z T. J. P. Fr.
Zimmerbakl, superior a P. O. Sepp s posvátného Hos
týna. Oživující milost Boží blahodárně apočinula na
jejich obětavém a láskyplném díle apoštolském. Chrám
Páně denně boatil tívnící se zástup zbošných věřících,
jeoě s dětinnou vděčností ukájel duševní hlad svůj
výmlavným a přesvědčivým slovem boším z úst vo
leboých Otců svých. Jaanou koranou požebuaného
úspěchu sv. missie bylo více než 1400 upřímných ka
jicoíků, kteří přijali sv. svátosti. — Bůh odplať dpp.
missionálům|

Obnova sv. misslo v Rovai. Minalý
týdsn oi 1.—8. prosince dostalo se nám obětavostí

vid. nadeho p. děkana zvláštních bodů dachbovních;
konána byla totiž u nás obnora ov. missie. Tento
kráte přijali jse velebné pány missionáře bez všech
předendkh roti ev. missii, vždyť jíž jsme míesii před
2 roky prodělali, proto víme, če není zbla pravdy na
těch výtkách, které se missii a misionářům předha
sají. Tapiti misaii může jenom ten, kdo o ní ani po
nětí nemá, kdo ji neprodělal! Páni missionáři z T. J
P. Jemelka a P. Rejzek vynaenašili se co nejvíce, aby
základní pravdy nám podali a ardce k pokání pobouli.
A opravda slova jejich, jdoucí ze srdce, šla nám k ardci.
Neboť. přes 1300 bylo nás u stolu Páně. Že dovedeme
býti vděčnými, to jsme ukázali tím, že jame pp. mie
sionáře s velikou slávon (kněží, hudba, banderinm, ba
siči = Dolní Rovné, r Lítětio, av. Josefrká Jednota,
přes 100 družiček u nepřehledný zástup vděčného,
elzícího lidu) na nádraží vyprovodili. —* Bylo to
opravdu dojemné loučení, na něž tak snadno nezapo
meneme! Na konec voláme zupp. missionáři: Zaplat
Vám Pán Bůh, co jste pro násučinili. 3 Pánem Bohem!

Ze Nemil. Jednota katol. v Semilech pořádá
v neděli 15. a 22. prosince 1901 v boteln „Slavie“
divadelní představení „Chudý Ježíšek“ ve prospěch
vánočního stromečko dítek členů Jednoty kat. Začá
tek o 3. hod. odp. Lístky předem prodává hr. A.
Zach. — V neděli 22. pros. po div. představení
pořádá Jednota slavnost ván. stromku.

Osobní. Slečna Karla Adamcova, učitelku na
obecné škole u Uršulinek v Praze, ustanovena jest
učitelkou na měšťanské škole ve Vys. Mýtě.

Úmrtí. Paní Anna Erlbeckova, vdova po nad
lesním Jeho Jaanosti knížete Karla ze Schwarzenbergů,
zemřela v sobotu 7. prosince 1901 ve Filipově a Čá
slaví v 8u. roce věku svého. Pohřeb se konal 9. pro
since t. r. na hřbitov čáslavský.

Konkurs ma kouzelníka vypisujead
ministrace téhož listu, který by některé příliš ideální
naše čtenáře přečaroval na skutečné předplatitele.
Doufáme ostatně, že i bez kouzelníka tato proměna
se dá snadno provésti, bude-li jen dobrá vůle. Kdo
z neplatících schopnost té proměny na sobě cítíš,
oznam nám to ihned na poštovní poukázce. Bude nás
srdečaě těšiti, stanou li ue ze všech našich titalárních
ubonentů předplatitelé skuteční.

Různé zprávy.
MUDe. Václav Pařík, starostaměstaTře

benic, pravý vlastenec a lidamil, zemřel 9. prosince t.
r. Bez hluku, ale neúmorně pracoval v Třebenicích.
Ač jako lékař byl dosti zaměstnán, všímal si všeho,
čím by mohl spoluobčanům svým prospěti. Jeho pů
sobením získal Třebenice národu českému, zřízena
česká škola, záložna, továrna na zužitkování ovoce
a j. Dům jeho otevřen byl každému. Zkrátka, byl
každému vším. Přilnul k lidu, vždyť pocházel z rodu
selského. Pařík září nám příkladem, co může jednot
livce v obci vykonati. Čest budiž památce jeho!

© hospodářství Ustřední Matice
Školské. MaticeŠkolská pomocísvýchodborůdnem
30. listopadu 1901 vydržovala 2 školy střední samo
statně a 2 podporovala. (Obecných škol vydržovala
460 113 třídách, opatroven 4570 57 odděleních. Při
školatví matičním bylo zaměstnáno 336 různých osob
(8 řiditelé, 11 profeesorů, 44 řídících učitelů a správců
škol, 72 učitelů a učitelek, 40 katechetů, 32 industr.
učitelek, 3 říd, pěstonnky, 54 pěstounek, 18 správců
opatroven a 40 opatrovnic,. Kdybychom čítali, že prů
měrně každá jednotlivá osoba by měla obdršeti denně
jen 3 K za svou činnost, činil by denní náklad pouze
nes slažné 1008 K, čili ročně téměř 369.000 K. Mimo
slušné však musí platiti Matice školám otop, inven
tář a věcné potřeby, školní pomůcky a knihy školním
dítkám, jichž je přes 11.000, na mnohých místech
plati najemné ze školních budov. Nemařtosti, které
tají cenu inventární přes půl millionu koran, udržo
vati v pořádkuvyžaduje též značného náklada. Do
fondu odbytného učitelstva matičního vkládá se každý
měsíc letos 3000 K —| Není divu, že denní ná
klad Ústřední Matice Školské páčí ze na 1600 až
1700 K. Kdyby Matice měla ponze z úroků náklad

ročně a kapitál, jakého by bylo na to potřebí,činil
by 15,000.000 K — Jen kdyby takovýmto kapitá
lem Ústřední Matice Skoleká vládla, nebylo by potřebí
dalších sbírek. Jelikož však Matice toho kapitálu
nemá, a přece kačdý rok ze sbírek a dobrovolných
příspěvků ubradí své potřeby, jest na jevě, že láska
lida českéhokÚstřední Matici Skolské, zníž
Matici podporyplynou, mé nemenší cenu, nežli
kapitály milionové.

Břevno v ehm. Svého času vyslovilijsme
se proti návštěvě nedospělé mládeže divadelní hry
Flach .mana, ale nikterak jsme tím neodsoudili ten
denci hry. Jsme též nepřáteli školského byrokratismu,
jenž pěstuje jen škatolkářekou formu A zabíjí při
tom ducha, Považovali jsme však za zcela rozumné
neodbulovati vady školy před mládeží, která nemůže
nic v systému napraviti, alo která může takovým
nevčasným obrázkem naprosto školu si znechotiti.
Vyzývali jsmo svými řásky nepřímo pohoršené přá
tele školské nevázanosti, ať vystoupí mužným pro
teste.. proti vadám Školetví a nespokojojí se pouhým
vedením mládeže na reformní hra. Nábled náš nedo

šel u školského referenta „Osvěty lidu“ milosti a
proto byli jsme obdaření z příračního slovníčka jeho
několika obvyklými frásomi zaslepenosti, o pokry
tectví atd. Podle „pedagoga“ Osvěty jednají všichni
lékaři zvráceně, když neudají těžce nemocnému člověku
bodiou smrti, aneb když rodiče nepoví zvědavým dě
tem zcela plnou pravdu o pohlavních pudech. Rovněž
do téše uzvrácenosti opadl referent Osvěty, když
dosud otevřenou otázku hradeckych poblednic nervy

líčil podrobně, aýbrž nazuačil jenom poubými vzdecby
nu Mrvo. Lépe jest bledatl mrvu v oku bližního,
vežli trám v oku vlastním.

Jan Szezepaník. Býralchudým,vždystrá
dajícím venkovským učitelem. Nemajetných rodičů
syn, seznámil se již v mládí s tkalcovinou a přísluá
nými stroji v dílně avého otce. Nyní jest elegantním
téfem velkéhu ateliéru na vynálezy. Rád doprovází
navštěvovatole po svých dílnách, ukazuje a vysvětluje
osobně své vynálezy. Má jich nyní toliko 38 patento
vých. — Tu na stola zříme celý aparát k zamezení
erážky vlaků. Velmijednoduché| Na každé lokomotivě
1 v zadu na posledním vozo každého vlaku připevněn
jest přístroj zvící obyčejné lucerny, aestrojen tak, aby,
jsa třeba z dálky osvětlen, převedl eneržii evětelných
paprsků v eneržii elektrickou, pomocí kteréž dává pak
strojvedoncím výstražné signály, ba zastaví samočinně
vlak. Blížísli ae dva vlaky buď za sebou neb proti:
sobě as na 1 km., počne již aparát účinkovati, Po
dobný přístroj sostavil i pro lodě. Zase jiná zvlášt
nost! Máme před sebou malou skříňku, pomocí které
ulibuje Szczepaník přes hlavy nepřítele přivaditi vý
buch jeho vlastních střel a vše to jen na základě te
legrafie bez drátu. V drabém pokoji uchopí Szcze
panik 7 mm revolver a střílí po figurině oděné v jeho
neprostřelný pancíř. Tento pancíř jest zvláštní, bed
vábí podobné tkanivo, které ani dýka naprobodne aní
koule z Manlicherovky na 400 kroků neprorazí. Celý
pancíř váží as 2 kp. Než vrafme se k telegrafii bez
drátu. Ta má vynálezce vztýčených několik stéžnů a
pracuje právě na relais, jímž chce umožniti rozmlavu
mezi Evropou a Amerikou bez drátu. Snad si zaslouží
ten vypsaný milion dularů, — Teď demoustruje aparát
pro rychlotelegrafií, tu přístroj k samočinnému regu
lování apotřeby uhlí, tn udává způsob, jakým možno
zachovat vejce po 6 měsíců Čerstvá a hned vedle uka
vuje zajištění proti úrazu elektrikou, přetrhne-li se
kde telefonový drát nad horním vedením elektrických
drah a konečné fotografický a projekční aparát pro
barevné obrazy. Na bílé pozadí v jevišti bude možno
vyčarovat lehce kteroakoli dekoraci v přirozených
barvách. — A tak ukazuje dále páté přes devátá,
neb není obora, v kterém by nepracoval. Hlavním a
nejdokonalejším vynálezem jeho jest „elektro fotogra
fické tkání“, totiž tkání barevných vzorků pomocí
prosekávaných kartonů, jichžto vyrobí 28.000 za 1U
bud. a k jejichž dohotovení bylo dříve třeba dvě—
tři léta. Tím způsobem vytkané podobizna jeho Ve
ličenstva vypadá zcela jako zdařilá křídomalba.

"Tržní zprávy.
V|Aradoi Králové, dne 7. prosin. 1901.1 hi.

pšenice K 13-50—1480, žita K 11-60—12-20, ječmere
K 8'90— 9-20, ovsa K 580—6-20, prosa K 9-40—10'00,
vikve K 9.00—1140, hracbu K 19'00—2200, jáhel K
18:00, krupK 16-00—24-00, bramborů K 200—?-20,
jetelového semínka červeného K 76:00—94, jetelo
vého semínka (inkar.) K 100-00—130'00, máku K 3500,
olejky K ————->, lněného semene K 19-00—18'00,
100 kg. žitných otrab K 1200, pšenič. otrub K 1160
4 kg. másla K 2-30—240, 1 kg. sádla vepřového K
1-44—160, tvarobu k 0-28—0'86, I vejce 7 h. Jedna
kopa okurek K 000—0'00, jedna hl. cibule K
400—6 00, jedna kopa drobné zeleniny K 0*00—0'00,
kopa zelí 12:00—0000 K.

TAGST020 02000000 da a Rl

Ignáce Neškudla syn
(protokoloraná firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Neškadly, faráře ve Výprachticich)

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.

FEDECET

LAŘÁRNAESALHKALAL

LTD1

Pravý Malinský křen
kg. 19 kořenů 6 K
kg. 20 kořenů 9 K

Ď kg. 25 kořenů 450 K
kg. 30 kořenů 4 K

Kutnohorskou majoránku 1 kg. 2 K
zasilá franko každou stanici

Do

O:

Větší zásoba
zdravého

Syeskkového dříví
Jm potřebám průmyslovým se prodá.

Bližší sdělí administrace „Obnovy.“



DMá by tek.
Výrobky dokonalé.

Pohovky. Celé garnitury, Pérovky

výbavy nevěstám. |
Ceny mrné.

Opony (draperie). Žíněnky.

Prvni výroba

věžníc

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupský kostel v Litomě
řicích a četné jiné věžové bodiny, městské
jatky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

levná, jakost výborná, oOOOO000000000000000

K době vánoční avelikonoční!

Jos. Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
s a řezbářský pro práce ko

©) stejní odborně zařízený.
Pisárna a dílny: na Letné, Beleré.
dího třída 613—VI1 Sklad: Velká| *
Karlova ul. č 30. Budova So.- Vác- W

lavské sáložny,
doporučuje uctivě: Jesle, křížové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, zpo
vědnice, křiltelny, konsoly, svícny, lustry,
pultiky atd., dle slohu kostelů a dle liturg. předpisů
solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Renovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vždy k volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
: Původní nákresy, cenníky a rospočty besplatně a
franko. Ceny levné a přísnívé platební podmínky.

B" Cesty k poradám konají se na vlastní náklad. 98

Y úctě veškeré

Štěpán,
návod

poslacovačský

v Pardubicích,

—opravys —
jakož6nověstaví

oltáře, kazatelny,
všeho drahn sochy
a veškeré do oboru
tobo epadající práce

v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

Navštivenky:
všechdruhů

nabízíBiskůpská
knihtiskárna.

JAN KALIS,

má nyní pouze první Královéhradecký

Bazar Čupr
a též v neděli odpoledne k volnému problédnuti.

mb-Vánoční a novoroční dárky jakoš i hračky. Ja
Vázy, dekorační talíře, figurky, desertní talíře, patentní džbány na. pivo,
trojdílná zrcadla, kuřácké a psací náčiní, stolky, paravany, alba,
nácesairy (zařízené krabice na šití a na šperky), pouzdra na doutníky a

visitky, sáčky na peníze atd. atd.
Obrovský sklad kloubových loutek a houpacích koňů.

Čínské a japonské ozdobné předměty.
3 Nejnovější nákrčníky a prádlo bílé a barevně.
JÍ Výtečné a moderní rukavice, trikovéa pletené.

Velký výběr vějířů, pravých pštrosích, z želvovinya z perletě.
Jediný sklad moderních šněrovaček osvědčenéfagony, v každé

= velikosti, Objednávky dle míry se rychle a levně vyřizují. — Mnoho
BK pochvalných uznání. |

: Vše za ceny uejlevnější a pevné odporučujeFrant. Čupr v Hradci Králové,
čá v Klicperově ulicí proti kavárně pana Fialy.ad P P

Vackova plzeňská velkorestaurace

sáně
nejnovější soustavy, práce solidní, ceny lovné:

doporučuje

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradel Králové.

Vyznamenán na výstavkách: V Jaroměři stříbrnou, v Do
brašce slatou, v Praze státní bronzovou medailií, v Kr.
Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom 8 právem.

ražení zlaté medailie a koranou.

g XKOOOOODOOOOCOCX

:
u černých a modních látek ©

pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

Český
křesťanský zmsilatelský závod

—— firmy

Kostelec nad Orl.

———Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
S zzvýšenídem
Vzorky na požádání zdarma a franco.

uetivě doporučuje veliký výběr

OOOOOOODODOODOOOC

v Praze, Ferdinandova třída. |

řiležitostné hostiny upravuje a obstarává
teréžto příčině těší se hojnému, licbotivému

uznání P..T pp'. hostí z Fraby i z kraje.

Václav Vacek, majitel.



| Sklud hotových :

dámských žakelů

ajnovějE agom.

vyšívání a plissování,

Látky na skladě.
Objednávky dle míry
se rychle zhotovují.

v Novém Hradci Králové u silnice, půl
hodiny od města, nový, zděný, mající 9

A

chlévky, 5 dřevníků, jednu zahradu menší
a druhou velkou, ze které mohou býti dvě
velká stavební místa, jest z volné ruky

levně na prodej.
Blišší zprávu podá administrace t. I.

*."Eea"“ee a
Klosety pro nemocné ss

v elegantním
provedení,

zaručeně ne
zapáchající

..

a.""e"ee"„"„"dodává

J. Bazoni, Počátky. n

Veledůst. duchovenstru, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovármí ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, če na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletní mýdla

y. vůně ve
stkvostných kasetách, hodící se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Batom a
Sehaving colambia na místo mýdla zasílám

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od 1 zl. 20 kr. výše. Nehodící se

pomíze vrátím.
Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od

8 kusů počínaje za ceny tuctové.
Pří větší objednávce poskytuji svlášíní slevy.


20000000000000900000000

Prose za dobrotivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
sklad voňavek a tolletních potřeb ve velkém 1 malém

Praha 1., Etlščina tř. 1 m.

O00000000000000000000000

K vánoční a novoroční době

odporučuje se ku zhotovení veške
rých praci řezbářských

Josala, úoudia
závod řezbářský

v Hradol Králové.
Též mám stále na skladě různé ře
zané věci,hodici se sa vkusné dárky
vánoční, jako: jemně řezané kříže,
věšáky na ručníky, klobouky a kliče,
desky na noviny a kartáče, kuřácké $

a hracistolky, pěkně řezané zouváky a pod.

©*
o
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+
+
o
o
+
o
o
©
+
o
+
+
o
+

o
+
+“* Objednávky se rychle a levně vyřizují.

O0000000000000000000000©

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokursy, |poptévky
týkající se

© služeb vojenských ©
vyhotoví e. a k. setník

Janouškovec,
(býv. mnoh. doplň. důstojník v Praze)

ve své c. k. povolené kanceláři jen

P*raha=II., Eliščinatřída1080.
Na venek obratem pošty.

Pronajmutí
bytů a krámu.

Na velkém náměstí v domě č. 36,
jehož majitelem jest bisk. Konsistorium,
lze najmouti krám, jehož délka sahá ode
dveří až ke dvorečku. V zadní části toho
krámu je zároveň zřízen byt. Krám jest
nově upraven.

Též v tom samém domě lze dva byty
v druhém patře do předu 1 do zadu naj
monti

Byty jsou nově upraveny a vším pří
slušenstvím opatřeny a mohou hned obý
vány býti.

Poptávky v bisk. konsistorní kanceláři,
neb v kanovnickém domě č. 52.

Právě vyšlo číslo 11.

„Časových Úvah“,
— jehož obsuhem jest pojednání: —

(oderní choroba

a její protilék,
Vyšetřuje Pr. Janovský. Odporučuje X. + Y.

Cena 8 h.

Při větších objednávkách přiměřená sleva.

Toto nejvýš časové dílko probírá bystře
vady nynější společnosti, podávajíc při tom
prospěšné rady, jakým způsobem dlužno proti
nim vystupovati.

Objednávky vyřídí obratem
Administrace „Čas. Uvah“

v Hradci Králové.

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
levněji vyříditi, Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
anovuzlacení a stříbření starších věcí vykoná se chlo a
salou se již avěcené se stvrmením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může se vykázati četnými pocaval
nými přípisy P. T. zákazníků a odporučuje geted k za
koupení a opravě kalichů, monstrancí, ciborií, relikviářů,
nádobek na sv. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, pacifikélů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

Pro každou rodinu a výbavy pro nevěsty

Jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílnóého, Iněnébo, vlněného, baviněnébo a lanaěk.
boží u ryze českého, křesťanského,svépomocného
lidového podoiku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Jan Kryšpin,

(3. Syvalteriv Synovee ná
odborný uměleckýzávod

malbu okenkostlních
PRAHA-I,

č. 145 et, Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměntí

pod loubím) doporačnie se

Pau

ABi©ly)leEE

m

RBP

DAVY
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ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce i se želešnými rámy, st

lčmí 4 osazením.

Vetkeré rozpočty, skizzy i odborná
rada bezplatně. bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce.

UMB"Nesčetná veřejná i písemná pochvalná uznání. "jj
Založeno roku 18836.

LOEL aEEC
RE ehPEPedPre

Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporněnío P. T. veledůst. duchovenstvusv

"PHRODODO
00dd

j všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všech kostelních Dařaměniů
praporů a kovového náčiní. — Illastr.
cenníky, vzory a předměty k výběru na
požádání franko se zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.E A ba
VEROOÉ

OD DU BPO BDO ONO,se

Praktické

dárky vánoční
za příčinou přeplnění skladu za ceny

značně snížené nabízí
výroba a sklad nábytku

K. V. Skuherský.
Sklady skla, porcelánu, zrcadel, obrazů

a petrolejových lamp.
Račte si povšimnonti výkladních skříní.

ZA StaTattataTaT TatE| Zdlolelelolelolelolelelolololelek
taeTeleTejeleleteTe|oTeTeeTlele|-alorololalolo.olo:blblo.WlbloOTOTOTOTO o a bn onusand

EBrvní
| katolický a zasilatelský závod

Josef Poláňek A spol
4 továrna na oukna v Humpolci [č

f doporučuje veliký výběr černých a [
HJmodních látek pro P. T. veledůst. £
: duchovenstvo.

ŘÍ Ku přání poskytují se výhody platební.

4 Vzorky na požádání zdarma a franco.

jer-lalalel
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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 podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z kruhů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu.

Elektromotory

nejvyšší vyznamenání.

dVoleký DoslinoeDOK

k jednotlivým strojům pro domácí potřebu.

čepuje pouze

Obsluha vsorná

Výlečná vlněná látka
pro pány na obleky
Metr zl. 2-20.

Na úplný oblek 3 m.
zl. 660.

v Novém Hradci

Králové,

v živé ulici, v němž

nalézá se 7 bytů,

z nichž příjem rovná
se úrokům ze 6000

zl. se za zvláště vý

hodných podmínek

Vzorek této Játky jakož

i bohatý výbár moderníchdruhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd
natí franko zašlou.

První český zasila

Divadelní, občerstvující a proti kašli bonbony.

285.844djdž-44

prodá.Bližšív re- Ed. Doskočila : Hradec Králové, Velká podsíň č. 148-176.

MAMMA. íA MAA Oltáře,kazatelny,a t. d.

Knihkupectví

vedle p. Hubáčkovy lékárny.
Bohatá, vkusné arrangovaná skříň usnadňuje snadný a účelnosti vyložení dle oborů brzský výběr.

Skvostně vásané romány. ky, díla cestopisná,| Překrásná alba na pohledy,obrasy předních českých
básnické spisy domácí a cizojasyčné. sástrů, novotiny dámského papíru v nádherných

Globy, atlanty. — Předložky k malbě. | krabicích.

Prvý sklad obrázkových kmih pro děti každého věku. Pro dospělejší skvostné knihy povíd
kové. — Při udání věku zašle se ochotně více knih k výběru.

Zakázky na vemek vyřizují se 80 známou precisností a rychle. Nehodicí se vyměnía každému
přání přijde se vatříc,— Bobatý výběr medlitebních kmih, kalendářů knižních, útrákových

i nástěnných atd.

ORP-Ilustrované cenníky na požádání zdarma a franko. "jj

nabízi
"v

PAniláBE JIDOUŮ,
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.
Plány, fntografie a rozpočty na požádání.

0

EKvánocům
96 doporoučí

cukrářství
J08. FIALY.

Bag“ Tam lze dostati čerstvé,
chutné a jemnépečivo."i

Klleperova ulice bned za hlavní
trafikou.

první křesťanský
Jeřábek,

Snížené ceny. Pevné ceny. Snížené ceny.
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Vánoce.
(Částečně dle přednášky).

Jedenkráte, když jsem elavil vánoce
v Praze, zajímalo mne Karlovo náměstí, které
se stalo zvláštním tržištěm. Celé haldy smrčků
bývaly tam nu prodej pro vánoční stromky.
Čím více se blíži! štědrý večer, tím více mi

a ty veliké a zůstávaly tam ty maličké.S dojmem bylo možno patřiti, jak na štědrý
den již po poledni přicházela také matka
chudá, dělnice, aby i ona koupila stromeček
pro své děti. Jen jako z daleka pohlédla na
ten nějaký veliký. ale co platno, musila sá
hnouti jen k maličkémo, vždyť, když iten
malý koupiti chtěla, musila několikráte na
dlani obrátití nějaký ten krojcar, než 86 roz
hodla. A já jsem se zamyslil. Kde asi bude
větší a čistší radust dnes? Tam, kde ten velký
stromek s drahými dary a mnohými světly
státi bude, anebo tam, kde ten maličký se
skrovnými avíčičkami, 8 nějakým tím oříškem
a jablíčkem jen kolem sebe rodinu sbro
mážďí? Není zapotřebí toho velikého, myslím
ei, i ten malý může vyloaditi z oka otce,
matky slzu radosti, aneb aspoň na chvíli se
tříti 8 něho slzu tradu; i před tím malým
mohou radostí zářiti oči a plesati srdce malých.
Tolik však jisto, že nerozhoduje ten stromek
ani ten velký, ani ten malý. Kde 8 vroucnější
vírou. kde B Čistším srdcem státi budon u
stromku, tam bude radost lepší, větší.

To tak byly ty mé myšlénky o vánocích
takto slavených. Ale tážu se. Jsou to celé,
pravé vánoce? Jen malá částečka toho to je,
čím vlastně vánoce jsou. Vice, mnohem více
jsou opravdu křeeťanské vánoce. Více, mnohem
více obsaženo jest v jásavých slovech vánoční
písně křesťanského lidu: „Narodil se Kristus
Pán“ Bůh přijal na sebe přirozenost lidskou,
duši i tělo. Bůb stal se čluvěkem! Toť ta pře
veliká, nade všecko pomyšlení vznešená udá
lost, Wteron vánoce křesťanské slaví.

A proč jásati má člověk? To naznačil
slovatný učenec avatý Augustin slovy: „Bůh
stal se člověkem, aby člověk se stal Bohem“
-- Jest to ovšem řečnická přílišnost, — hy
perbola — ale tolik je jisto, že Bůh přišel
spojen s přirozeností lidskou, aby člověk —
obraz Boží rozumema vůlí opatřený —proniknut
Bobem stal se mu co možná nejpodobaějším.

Obraz na skle v okně chrámovém neuka
zuje se v kráse své v noci. Teprv když slun
cem proniknut stkví se v lesku svém a tváře
světců vyobrazených září božskou jakousi ve
Jebností.

Tak je to i s duchem lidským. Sám sobě
byv ponechán, byl tento obraz jeho Stvořitele
bez dokonalejší podoby a krásy Boží. Teprv
když Kristem, Sluncem spravedlnosti, jest
pronikuut, stkví se podobou Boží. Čím více
totiž doch lidský pronikout Kristem, tím více
ukazaje na sobě vlastnosti samého Boha. Bůh
n. př. sám sebe nejdokonaleji poznává, a jen
ten duch stvořený dokonaleji poznává Boha,
jenž Kristem proniknout. S Kristem sklání se
do duše svatost Boží, čili zavrhování zlého a
inilování dobrého, s ním sklání se donli
ostatní vlastnosti Boží, totiž dobrotivost, mi
losrdenství a láska. Zkrátka, Kristem proni
knutý obraz Boží, lidský duch, stává 80
v ušlechtilém slova smyslu jakoby Bohem,
maje podíl v božských vlastnostech jeho. A
podil míti ve vlastnostech Božích jest zajisté
ušlechtění, vzdělání člověka. A proto jásot
církve: „Narodil se Kristus“, má býti jásotem
lidetva: S Kristem narodilo se nám nsše
ušlechtění, naše vzdělání. Bůh stal se člově
kem, aby člověk byl „jako Bůh !“
, Ale jak daleko od těchto vánoc vzdálení
jsou lidé dnů doešních. Což divu, že mizí
z duchů podoba Boží, což diva, že to, co
jest v člověka nižší, béře převahu, a proto
člověk jsa čím dále tím méně podoben Bohu,
ztrácí jeho vlastnosti, ztrácí tím své ušlechtění,
svó vzdělání a padá v sesarovění čili cizím
elovemv barbarství.

V Hradei Králové, dne 20. prosince 1901.
———

Uznává se to již všelikdes, a jen slepota
a uminěnost nechce viděti úpadek ušlechtění
lidského. A kteří to uznávají, touží po opravě
nějaké, po obnově.

Ale jak chtí obnoviti obraz a podobu
Boží v člověku?

V jednom českém městě byl v kostele zašlý
obraz s málo znalou postavou světcovou. Idaly 8e
jisté osoby do jeho obnovení. Vodou, vlhkým
hadrem čí snad houbou obmývali obraz, až na
místo obnovení vše bylo ještě horší, ba obraz
byl vlastně zničen.

Lépe byl v jedné vesnici obnoven obraz
svatého Václava. Dobře byv prachu zbaven,
byl ze zadu napuštěn olejem. A tu, olejové
barvy ožily. „Svatý Václav“ — to jest obraz
jeho — objevil se v nové kráse k radosti
všeho lidu.

Co jest ta voda, co ten olej? Tou vodou
jest to, co přemnozí od Krista odpadlí mudrci
chtí dáti na místo Krista k opravě obrazu
Božího, dacha ©Vodou nějaké nové lidskosti
— humanity — chce n. p. pan Masařík obmyti
a obnoviti ducha lidského. A neví, co činí!
Stírá tím více tu vlastní podobu Boží, to
poznání Boba, ty vlastnosti Boží 8 ducha
lidského. Ne co evangelium praví, že Bůh —
člověk ušlechťuje člověka, ale co já, filosof,
madre pravím, obnoví vás. Jenže přímo vypra
vuje také o jednom, který učil známou osob
nost filosofii a začal slovy: Nevěřte, budete
jako Bůh. A pravý opak toho se stal. A co
jest ten olej? Olejem vyznačen Kristus. Řecké
jest toto slovo Christos— Pomazaný Páně, a
slovo křižmo — olej s balsámem — jest od
toho odvozeno. Napustiti olejem obraz, pro
niknooti jej Kristem — jeho učením, jeho mi:
lostí, jeho lidským životern, to jest jedině a
pouze to, co obnovuje obraz Boží. Vše ostatní
jest marné. Kde to není, tam vzdělanost ne
dokonalá, tam až i barbarství.

Ale jsou tu rozličné námitky. Aspoň
jednu uvedu. Chtíti jen a jen křesťanství, jest
tolik, jako pohrdati vědoa.

Nikoliv! Vraťme se k prvému podobenství
o obraze na skle a slunečním světle. V noci
není světla slunečního, nahrazujeť se světlem
lamp a luceren; a právě nyní velká o to
disputace, jaké světlo — zdaž plyn, zda
elektrika atd. — má nám v noci nahrazovati
slunce. Naže! Kdo pak z nás, když a kde
slunce nesvítí, bade pobrdati lampou, chce-li
čísti, chce li po městě jíti atd, Proto však, že
v noci svítí Jarmpy, neřekne nikdo moudrý, že
není třeba slancel Naopak! Obé nám prospívá,
slunce i laropy. Jisto jest, že bez slunce obraz
na skle jest, jakoby nebyl a sebe větší osvětlení
kostela neb města lampami uepomůže obrazn
k jeho kráse. Tak jest to i s duší a Kristem!
Ať hoří sebe více lamp, to jest, ať je v rozamu
sebe více světla vědy, bez Krista zůstane
obraz Boží v člověku ve tmě, Bobu nepodoben
Ale Kristus neučil n. p. zeměpisu, dějepisu,
fysice atd. Tu nás nechává jako v nějaké noci.
A k tomu tedy si rozsvítíme lampy vědy.
Ano bademe hleděti to světlo vědy zdokona
lovati, jako n. p. se nyní pokročilo od světla
lončí až k elektrice. Tak právě to dělali a
dělají největší a nejslavnější křesťané. Slunce
Kristus zdokonaluje jim obraz Boží, duši
obzvláště poznáním Boha, lampa vědy
pomáhá jim k poznání věcí stvoře
ných. A tím — Co právě chceme ukázati —
tím přispívá se také k podobě ducha lidského
duchu Božímu, neboť i Bůh poznává věci
stvořené A to právě přese všechen ten křik
o tmě v církvi jest chloubou její. Každé sto
letí, po která ona Žije a na lidstvo působí,
ukazuje nám na výtečné syny její proniknuté
Kristem, proniknuté vědou. Právě tito velikáni
naši, že s nimi sjednocen byl Kristus, Bůh,
stali se „jako Bůb“, čili dokonalejšími obrazy
Božími.

Vánoce! Páni poslanci říšští na prázdni
nách. Ani by to člověk neřekl, že nuše bezná
boženské — -bezkonfessní —Rakousko má také
ještě vánoco. Má, ale nějaké ty vodnaté. Pro
niknutí našeho státu Kristem zmizelo již dávno.

[Inserty se počítají levně,
Obnova vychásí v pátek v poledne. VO.

On se prohlásil za bezkristového. A proto je
také tak krásným obrazem Božím, že nám
často samým diváním se na něj teče z očí.
Nedávno napomínal pan Kórber poslance čili
vlastně strany v říšské radě, aby dělali do
brotu, sice že je rozežene a užil k tomu slov
z naší bohoslažby. Pravil, že páni poslanci,
neposlechnou-li jeho otcovských slov a mateřské
péčevládyo dobronárodůsi vážiti nebudou,že
oni budou musiti říci: „Mea culpa.“ (Má vina).
Pan Kórber je nyní ministrem a snad také
dokonce za dětství svého ministroval u oltáře,
že ještě umí, co ministrant ve jménu lidu říká,
totiž to „mea culpa“. Ale já, když jsem to tak
o panu Kórbrovi četl, vzpomněl jsem Si, že
dříve než lid to „mea culpa“ říká u našeho
oltáře — kněz a to sám a sám. A tak mi Da
padla bezbožnámyšlénka: „Excellencí! Jak pak,
aby s tím mea culpa začali sám, a my ubozí
bříšní občané té veleříše bychom, že dobráci
jsme, potom už s nějakým tím mea culpa také
jejich příkladu následovali“. Ano, toho je Z8
potřebí. Ti, kteří od dávných let řídí říši naši,
ti nejprv mají a to nějaké pořádné mea culpa
volati. Ti totiž, kteří se diví, že Rakousko
není obrazem Boha — pokoje a blaženosti po
žívajícího, ti, kteří se hněvají na národy, že
nejsou podobní Bohu láskou, ti, kteří zapomínají,
že vypudivše ze sebe a z národů Krista mají
to, co musilo přijíti, temný, velice temnnýobraz
bez slunce spravedlnosti. A proto každý z nás
zajisté z celého srdce dí: Kéž by právě ti páni
nahoře se postarali o nějaké velkolepé vánoce
Rakoosku, vánoce ve smyslu čistě křesťanském,
obnovení Rakouska křesťanstvím.

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 18. prosince.

(Ku splývání Mladočechů se Staročechy. —, Ně
kolik slov o poměrech ve straně agrární. — Česká
hospodářská zaslepenost. — Pravdu v olásce me
gaměstnanosti. — O pražské krátkosrakostí při

nasírání na ruskou otázku v Haliči.)

Splynutí Mladočechů se Staročechy za
číná se jeviti okázalým spůsobem. Splývání
zahájili mladočeští radikálové jaksi projevem
důvěry ke staročeské tiskárně „Hlasu Ná
roda“, v níž se nyní tisknou „Radikální Listy“,
které prý od nového roku začnou vycházeti
pod titolem „České Právo“. Pak by ovšem
radikální strana, která za deset let svého pů
sobení v Čechách jenom trochu rámusu 8 po
vyku natropila, řadě lidí zbytečný kriminál
a plno nesnází na záda uvalila, timto spůso
bem i dle jména skonala. Zanikla by v lůně
staročeské tiskárny! Když uvážíme, co všeli
jaké výmysly a nápady této nmírající radi
kální strany stály Českou veřejnost Času,
nákladů a trampot a když uvážíme, že to
všechno jest na konec ničím, tu máme za to,
že ti, kdo celou tuto radikální hračku nazý
vali těžkým hříchem jistých lidí, soudili docela
správně. .

Splývání Mladočechů se Staročechy jeví
se dále tím, že „klab národní strany svobo
domyslné“ a tím také její výkonný výbor pře
ložil své místnosti do „Měšťanské Besedy“,
nedávno ještě slavné a pevné tvrze staročeské.
Poněvadž jest nám. odstraňování všech věcí,
jež nás dvojí, nanejvýš sympatickým, vítáme
rádi nastávající shodu a vzájemnou Šetrnost,
jaká začíná pražskou českou společnost ovlá
dati na místě surových hádek a jedovatých
nepřátelství, jež nedávné, o kozí vlnu vedené
naše domácí spory provázely. Vzájemnou
slušnosti a uplatněním taktního jednání získají
také zásady a stanovisko, jimž tento list slouží.
Avšak při tom nemůžeme přece spolknouti
všetečnou otázku, zdaž pražská „Měšťanská
Beseda“ pohltila klab národní strany svobo
domyslné, anebo jest-li klub národní strany



svobodomyslné opanoval „MěšťanskouBeredu“.
O tom, že by se něco takového státi moblo,

řed desíti lety se nikomu avi nezdálo! Ve

tu tom jeví 8e veliký pokrok kjepšímu,že Staročech a Mladočech zcela klidně, ano
přátelsky snesou se pod jednou střechou, což

také snamená,žeu nás snášelivostike ojení drahého kvadratickým spůsobem přibývá
a to rádi zaznamenáváme.

V agrární straně to vře a bublá. Nikdy
jsme se nemohli na těchto místech pro tato
stranu a její vystupování rozebřáti. Útoky její
na mladočeskou stranu ta a tam někoho sice
těšily, avšak útoky ty neplatily mladočeské
straně: to byly útoky na všechno slušnou
intelligenci a na zdravý rozum. Nejrozhodněji
se nám protivilo, když lidé, kteří svou mla
dost promarňovali dáváním skřipců psům na
ohony a vázáním měchýřů 8 hrachem kočkám
na zadní nohy, když nic boršího neuvádíme,
začali prohlašovati za nespůsobilé k zastupo
vání veřejných zájmů i ty selské synky, kteří
stali se kněžími, doktory a professory u
k zastupování a hájení selských záležitostí
byli v různých sborech ochotnými! Čeští

sedláci na místo aby se tím prám honosili,kolik dokonalých, vysoce vzdělaných a důleži
tých mužů z českých selských chalup vyšlo a
ve veřejné správě se uplatnilo, právě na tuto
ozdobu, chloubu a květ svého stavu a své
krve dali se novinářskými vagabandy Štváti
do té míry, že nejlepší syny svého stavu ko
nečně i tupili a podceňovali a ze svého středu
Jako prašivinu a neřesť zaháněli. Něco po
dobného pokládáme za smutné znamení nezna
losti a nerozamu těch, kdo to činili.

Zajieté že ta vážná část aelekého stavu,
která stávající poměry pojímá dle jejich sku
tečné podstaty, 8 námi souhlasí a že dnes
e hrůzou pozoruje důsledky toho fariantství,
jež na sebe čeští sedláci sami přivolali. Na
místo, aby se dali zákonodárně zastupovati
nejlepšími syny svého stavu, k nimž se ostatně
o radu a pomoc ve všech těžkých případech
svého života utlkají, navojili si čeští sedláci
poslanců, kteří nyní nevědí co a jak dále.
Pánové, kteří ve svých domovech mají stále
ústa od ucha k uchu jenom pro tlustý výraz
otevřená, jsou jako pěny, když doléhá na ně
povinnost, aby pro svůj stav něco platného
vykonali a navrhli. Nechceme v obledu tom
do smutné skutečnosti a do osobností podrobněji
zabíhati.

Jenom konstatujeme, že agrární strana,
na místě aby byla připravena ke vstoupení
do nového sněmu s celým podrobně vypraco

vaným programem, kn, by znamenal počátek obrození nendržitelných dnešních poměrů,
etrká a tahá se o to, kdo z jejího středu má
býti zvolen do zemského výboru a kdo do
kterých placených fankcí. Pánové jsou si ve
vlasech a intelligence má 86 nyní na to dívati,
jak se selští poslanci atrkají a třepou a jak
jí na sebe žalují. Hněte nás to, že k vůli řadě

FEUILLETON.

Štědrý veder ztraceného.
Napsal Jonf Váňa.

„Ještě za dva, hc slyšíš, Abrahame, ještě za
dva! Mám je poslední!“

Tak se rozkřikl | hlasem už vyšeptalým,
chrochtajícím v dusné, tabákovým kouřem nečích
lé kořalně Filip Krupička.

Zavrzly dvéře a do kořalny vstoupil ob
stárlý, trochu už nahrbený žid Abraham Herrman,
Na hlavě měl špinavou, kdysi snad zelenou če
pičku a na zkřiveném nose obrovské brejle, přes
jejichž ocelovou obrubu dvé tmavé zřítelnice jako
dva žhavé blesky vbodnuly se do tváře mluvčího.

»No, jen zvolna, zvolna Krupičko. Máš už
bez toho zas dnes až na vrchovatola

»Eh, co ti po tom,« odsekl hrubě | oslo
vený, nalij a mlčl — Dříve, dokud jsem seděl na
statku, to jsi se nad tím neposastavoval, mám-li

Se čili nic. To jsem měl pořád málo a ty také,vid?le
Tu se opilec rozchechtal, až blíkavý plamí

nek smrduté, petrolejové lampy začal skákati a
prskati.

»Povídám, já měl stále máloa ty také, viď?la
chechtal se opilec čím dále tím odporněji a při
tom židovi mlel před nosem palcem o ukazová
ček, jako kdyby odpočítával peníze,

„Mlč, nebo tě vyhodíml« rozlobil se Abra
bam. »Budeá mi tu něco ty vyčítatl«

sHehe, podívejme se pána« breptal Krupička
těžkým jazykem dále. „Dokud jsem měl grunt, to
mne nevyhazoval. To byl pořád jen samá úsluž
nost a stále jen mne laskavě zval: »Krupičko, jen
přijď, to víš, u mne jsi jako doma.“ A když
jsem podpisoval směnky na sto a on mi vyplácel
osmdesát, to byl Krupičko nejhodnější člověk ve

všelijakých nehodných oeobByli z veřejného
přscboní vytlačení mužové,jiché jest odtamtudkoda, neboť dnes zdá ee býti zcele zřejmě
potvrzeno, že vůdcům agrárního houtí nešlo
o docela nic jiného, než-li aby se zmoonili
mandátů a výhod pro svá osoby. O selský
stav, jeho zájmy a potřeby, když soudíme dle
toho, jak si nyní vedou, šlo jim starého kosla.
Pánům těm byl kostel, škola, kněz, učitel,
doktor, professor všechno pleva a zatím se
ukáže, že vlastně jejich dosednost a mravní

smýšlení jes plevel, který zajisté že při nejblišší příležitosti bude odstraněn, neboť čeští
sedláci brzy poznají, jak ae napálili, kdyč
z forie a pýchysvé nejlepší rodáky odmítli,
aby se dali voditi za nos lidmi, jimž mnozí
z nich Již nyní na jméno přijíti nemohou. A
právem! (Co se nyní ve straně agrární děje,
to jsme předvídali a nejelušnějším spůsobem
to předpovídali. Rámus není práce a kraval není
politika, jak se brzy přesvědčí vedle ugrárníků
také ještě jiné, zejména dělnické strany.

Jest aš neuvěřitelno, že ra nynější doby,
jejíž směry jsou i slepým zcela jasné a proto
všeobecně deklamuje ge o potřebách provádění
hesla „svůj k svéma“, učinila prý obec naší
matičky Prahy smlouvy na dodávky pro obecní
závody potřebného uhlí s pány Abelesem a
Sachsem, kteří uhlí to odebírají prý od pana
Weimanna, o němž se v době loňského ne
dostatku uhelného paliva velice důrazně včeské
veřejnosti mlavilo.

Proto „Živnostenská banka“ převzala
uhelné doly, aby v první řadě pražská obec
svou potřebu paliva obstarávala si dokonce
enad u firem, z nichž český lid má leda ten
užitek, že rozmnožnjí řady jeho odpůrcůl Ve
řejně se o tom v Praze mluví a skoro tomu
nevěříme, že by něco podobného bylo možno.
Českoněmeckou tabulku nechceme v Praze
strpěti a statisíce výdělku cpou 8e do nečeských
kapes! Taková hospodářství povedek tomu,
že brzy nejenom Příkopy a Ferdinandova třída,
ale celá Praha octne se ze dvou třetin v rukou
nečeských, které ei potom dále v Praze již
dulší zařídí dle svého vkusu, což také i ne
přátelské nám listy již předpovídají. Kolik
nečeských obchodů, kolik nečeských pojišťoven,
kolik nečeských peněžních závodů, kolik ne
českých firem v Praze udržoje české obecenstvo,
jež jest německýmtiskem od let boykotováno?
Vždyť se io jednom peněžním českém pražském
ústavě tvrdilo, že přijal a vyplatil směnky po
věstného exposlance Wolfa!

Naši lidé zápasí 8 ooazí o penizea úvěr,
naše závody hynou nedostatkem objednávek
a přitom pro naše odpůrce jest ochota a vý
dělek všade mezi námí po ruce a to snad
proto, aby potom mohli a směli tvrditi, že
jsme inferiorní raga a méně cenná pakáž. Jen
si to hezky přímo povězme, jak proti Duchu
svatému ge u nás hřeší. A to jsou hříchy ve
lice těžké!

+ o“—————
vesnici, A teď, když mám jen dva »nové« v kapse,
to jsem nic, viď| — Nu, když jsi dovedl brát
stovky, nestyď se také brát krejcary|"

A opilý Krupička stále a stále se odporně
chechtal. A když mu konečně Abraham nalil,
jedním ©tahem vyprázdnil zašpiněný plechový
čtvrták sprosté kořaly. Pak se otřásl jako pes,
když ho polije studenou vodou, nadavihl ruku
a prudkým rozmachem hodil plechový čtvrták
zrovna židovi mezi oči,

»Zloději, ty's mne přivedl tam, kde nyní
jsemle dodal, při tom blábolaje těžkým jazykem,

To bylo Abrabamu Herrmannovi přece jen
moobo. Jsko blesk se rozehnal, chytil opilého
Krupičku za límec, otevřel dvéře a jedním rázem
vyhodil ho do tmavé, mrazivé štědrovečerní noci.

Zadročel zvoneček, dvéře zapadly a opilý
Krupička brabal se před kořalnou ve sněhu se
strany na stranu a nemohl nikterak povstati. Ko
nečně přece se vzpřímil a šel vrávoravým krokem
stále nadávaje vesnicí dolů, nevěda ani kam ...

Po celé návsí nebylo sni živé duše, Oby
vatelé vesnice dávno už zasedli ve vytopených
světnicích k večeři a pochutnávali si na houbové
bramboračce, na lívanečkách, na jahelníku, na
černém kubovi atd. Všude v okoech plápolala
svělla a v každém stavení tulily se okolo širokého
stolu i čeleď i dítky a každý z nich téměř očima
hltal ruku hospodyně, až ji ponoří do hlubokého
hrnce a začne rozdávati jablka a ořechy.

Krupička došoural se k jednomu statku.
Byl vystavěný jako klec a tak vkusně urovnaný
jsko zámeček. A čerstvé obílené zdi v hluboké
tmě zrovna jasem se odrážely. A veliká okna za
mrzlá světlem se třpytila jako drahokamy a za
spuštěnými záclonami bylo slyšeti hovor a smích,
radost a povídání.

»Tenhble statek býval kdysi. můj, tady já
hospodařila« mluvil k sobě samému a zadíval ce
Da osvětlená, jiskřící okna.

sTo všecko jsem vystavěl já a teď... 2i

Jak jsme onehdy na těchto místech do
vedili, sluší na otázku nezem gti vPraze
poblížeti klidaě. Akutnost její vyvolána byla
několika osobami, jež se stále na cizí útraty

ohtějí svýmidas ve veřejnosti blýskati, abčinily sebe důležitými. Nyní ce ukazaje,jec
pelčivost otázky nezaměstnaných okamiité vy
chladla, jskmile se k ní blíže přihlédlo.

Pražská a předměstské obce na novinářskýpovyk ihned hleděly opatřiti nezaměstnaným
ci. A oo se stalo? Kdyžo práci se blásícím

jo eděleno, kde ji naleznou, odpovědělibodřítí pánové, že se dostaví — až zítra a nopřišli
více vůbec. Když ge rozdílel mesi ně chléb
v bochnících, ta „hladoví“ ti občané, jak bylo
zjištěno, lámali a trhali bochníky na kus
jimiž pak po sobě nezbedně házeli. Kdyžbylí
„bladovící nezaměstnaní“ podíleni známkami
na oběd, ihned známky ty pod cenou jejich
prodávali.

Mimo to velká čásť nezaměstnaných na
lezla také zaměstnání v tom, še ae chodí dívat
na ty, kdo do obstarané práce pro nezaměst
nené chodí a posmívá ae jim, že ge za zlatku
denní mzdy drou.

Tak celkem vlastně otázka nezaměstna
nosti v Praze okrouhle vyhlíží; Většina neza
městnaných jsou vlastně pražští pepíci a laj
dáci z profese, jež živí děti buď žebrotou, nebo
matky a ženy prádlem a posluhováním. Že to
rovně uvádíme, tím jistě nikomu nekřivdíme.
Kdo skutečně pracovati chce, ten práci nalezl
a kdo jenom se toulá a shlaky tropí, tobo ani
tyto řádky nepolepší.

Avšak novinářské starosti o nezaměstnané
měly v zápětí také dlouhó a vážné stíny.
Kolem Prahy po vsích na kolik hodin bydlí
různý lid, který obyčejně přes zimu zahálí.
A lid ten ge začal do Prahy ihned hrnonti,
jakmile se rozneslo, že 80 zde chléb a jídlo
rozdávají. Tento příliv všelijakých živlů vzbudil
starosti zejména v obchodních kruzích, které
se obávají, aby za řádek honorované novi
nářské výklady o nezaměstnanosti nevyvolaly
v Praze třebas bezděčné shlaky a nahodilé
výtržnosti navábeného sem venkovského lidu,
což by mohlo klidné poměry vzrušiti a zejména
obchodní život a proud zastaviti. To jest jisto,
že již pouhé zprávy o nevinných tažerích a
bezvýznamných shromážděních nezaměstnaných
mnoho venkovanů srazily od jízdy do Prahy,
aby zde své vánoční nákupy obstarali. Proto
v této záležitosti jest třeba veliké opatrnosti,
zejména se strany hojněji čtených novin, aby
sbytečně nedošlo k tomu, že snad při dobré
vůli jedněm prospěti, drazí by byli těžce po
Bkozeni. Faktum jest, že kdo z pražských u
předměstských příslušníků a usedlých dnes
práci potřebuje a pracovati chce, že výdělek
nalezne.

. “
+

Opoštění lvovské university od několikaset raských stadujících mělo v zápětí, že pá
nové ti širší české veřejnosti neznámými 080
bami byli zváni do Prahy a že česká veřejnost
byla ihned při tom připravována na to, že tyto

— Ten zloděj taml« zavolsl trpce a zahrozil
pěstí proti kořalně,

=Což mohl jsem za to, že jsem dvakrát bez
assekurace vyhořel? Mohl jsem za to, že mi sni
benky ani záložny nechtěly půjčiti ? — He, banky,
ústavy pro ty, kteřímají. .. a já neměl... já
potřeboval — nutně potřeboval .. . A sedřel
jsem ženu .. . sedřel jsem sebe . ... děti mi
utekly .. . a teď?le

Krupička zabušil véí silou na vrata svého
bývalého majetko. Pes na dvoře divoce zaštěkal,
zařval a vrazil jsko divý ke vratům.

Dvéře cvakly a na zápraží ozvaly se kroky!
»Kdotoa
eJá, Krupička, otevřte! Jdu si do svého

statku. — Dnes je štědrý den, chci býti doma,
ve svéml«

sJate opilý, jděte raději dál. To jest teď
statek můj a nikoli váš, "Co mi po tom, komu
dříve náležel, teď jsem tu pánem já. — Jděte
a Bohem a přijďle si až budete střízlivl«

A kroky na zápraží ozvaly se zas, klika u
dveří cvakla, zapadla a bylo ticho opět. Jen ledový
vítr hučel jako dunění vzdáleného hromu a v celé
vesnici rozbouřili se psi a kůučeli a vylí a sku
čeli, už se nad tím i lidé pozastavovali.

Krupička chvíli stál před stakem, jakoby
tam byl přimrznut.Pak sepřecebnula šel volným
krokem dál. Noby mu klouzaly a ostrý mráz
chrupal pod obuví.

„Do vlastního jsem přišel a oni mne tem
nepřijali, nechtěli« stále si jen pobručoval a lí
tostí div se do pláče nedal.

„A kam půjdu tedy teď na štědrý večer?
Vždyť nikde domova nemám? — Mám jíti zase
k těm ubožákům tam v pazderně ?«

A Krupička stále mumlaje šoural se ku
předu za ves. Tam u křitovatky stál dřevěný
kříž. Vítr hučel stále silněji a mrazivěji a lomco
val plechovým tělem Ukřižovaného a tloukl jím
odřevo jednou silněji a po druhé slaběji a zdlouha,
jakoby kostlivec tančil.



dobrovolné ruské exalanty musí bmotně pod
porovati. :

K tomu jest zapotřebí několika důtkli
vých alov.

Jako lid a národ, který z nejstísněnéjších
poměrů probírá se k lepší budoucnosti, všichni
vřele eympatisujeme s každým, kdo si na
křivda etýské a koho jakékoliv nedostatky
tíží. Avšak přitom musíme míti vědycky na
zřeteli, jest-li, hledíce jinému pomoci, Jednáme
pří tom rozumně.

My chveme, my ubožáci a skoro žebráci,
jimž v celičkém světě nikdo nepomáhá a je
jichž vlastní polovice studentů odkázána jest
na pomoc veřejnosti, pomáhati s7nům národa,
nad jehož říší slunce nezapadá a který celému
světu dnes mocí a poklady svými vlastně dik
tuje. My však máme při své lásce k bratr
skému národa roskému zároveň tolik úcty a
šetrnosti k němu, že to pokládáme skoro za
beztaktnost, když se někteří lidé 7 oašeho
středu bez všech důvodů k tomu chtějí vydá
vati za dobrodince raskóho kolosa. Jest tomu
jiš čtyřicet let, co jsme chtěli býti rozsudími
v ruskopolských záležitostech. Jak jsme při
tom pochodili, to jest všeobecně známo a proto
máme dnes za nezralé a nepolitické jednání,
aby se chudičký, se všech stran Skubaný český
národ kdekoliv stavěl jako ochrance národa
ruského a jeho práv.

To vůči Rusům pokládáme za zbytečnost
a toto naše mínění také plně potvrzuje jednání
samotných, ze Lvova odešlých ruských stu
dentů, kteří zajisté že o pražské české uni
versitě dobře vědí, ale přes to rovnou cestou
v celém davu odešli na-uviversitu do Vídně.
To přece každý soudný člověk ihned pochopí,
že to byla demonstrace a sice ruská demon
etrace, která zajisté po rozmyslu, a dobře
zorganisovaná a také i povolanými k tomu či
niteli příslušně řízena a podporovaná, byla
provedena zrovna ve Vídni schválně.

Zmiňujeme se o tom, aby se mnohým pa
Šincům v hlavě rozbřesklo a abychom je při
notili k úvaze, jejíž výsledkem nemůže býti
nic jiného, než-li vědomí, že Praha není po
volána k tomu, býti rozsudím v roekopolských
eporech z celé řady vážných důvodů, z nicbž
poslední jest ten, že jest to nynějšímu světu
směšné, když bychom se za svých nbobých
poměrů velkomyslrě chtěli vydávati za mece
náše — ruského národa. Ten milovati smíme,
ako smíme milovati Poláky, ale nesmíme ho

činiti před světem komickým, což by se ihned
stalo, kdybychom se ho chtěli snad ujímati a
nabízeti mu k disposici svou — prázdnou ka
psu. Haličtí Rusové mají ve světě více moc
nějších přátel, než-li my nepřátel! Proto nijak
nesdilíme a neschvalojeme hračky, jimiž by
chom činili Rusy i sebe komickými a jimiž
bychom na sebe štvali Poláky a při tom vlastně
mkoma nepomobli, jenom sobě uškodili,ADK

»Můj Spasiteli, ktorý jsi také neměl kam
blavu sklonit a naroditi jsi se musil ve chlévé,
ty víš, zdaž opravdu jsem já vinen= zvolal na
jednou Krupička uzřev krucifix a vrhl se na
kolena na kamenné klekátko.

, »Zápmil jsem, rval jsem se, dřel jsem, steral
jsem se, modlil jsem se, ale všecko marno, všeckonic..

A Krupička se dál náhle v opilosti do
pláče. Usedl na klekátko, hlavu dal do dlaní a
hojné slzy jako hráchy tekly mu po lících, tekly
do rozcuchaných vousů a tam mrzly v drobné
perličky. A najednou zdálo se mu, že jest mu
jeksi volněji, jaksi blaze, že takové příjemné
teplo rozlévá se v těle, zdálo se mu, že někdo
skříže jakobynaň volal,jakobysklánělústak uchu
jeho a jakoby šeptal: „Doufej, synu, odpovštějí
se ti hříchy .. . ještě dnes budeš se mnou . <.

V tom rozblabolily se večerní tmou zvony
a ponurými hlasy svými zvaly lidi dobré vůle
k modlitbám, zvaly je k oslavení oné věčně pa
mátné chvíle, když na luzích betlémských anděl
oznamoval udiveným pastýřům: oZvěstuji vám
radost velikou . . . narodil se vám dnes v městě
DavidověSpasitel...

Ráno, když lidé šli z pastýřské móe svaté,
našli u kříže na rozcestí Krupičku zmrzlého. Se
děl na klekátku, měl blavu ve dlaních a na zmo
drelém obličeji jakoby si byl ustlal úsměv, jakoby
tam trůnilo políbenípokoje...
. „Tehdy řekl král služebníkům svým: Protož
jděte na rozcestí a kteréžkoli naleznete, pozvete
na svatbu. [| vyšedše služebníci jeho na cesty,
shromáždili všecky, kteréž nalezli, zlé i dobré...«
(Mat. 22, 10.)PPT

Drobná obrana.

Základ prvemství mašche národa.
Čáslavský „Has“ prorokuje zcela vážně, že
kdyby Čechové nevlekli jařmo klerikalismu,
byli by brzo v Rakousku pány politické si
toace. Tážeme se pana Pelíška, zda ti, kteří
Čechům na říšské radě k právům „dopomá
hají“, kteří va Vídni národ zastupají, nesou
jho klerikalisma? A jde jim to v tom uplat
ování práv českých přec jen tuze zvolna, ač
jim katolíci ani překážeti nemohou. Nevyraohli,
pane Pelíšku, liberálové národu našemu nic
ani tehdy, když je bratrskou pomocí podpírali
naši kalvínci a lutheréni. Nám 8e zdá, že právě
oaopak pod vlajkou ryzího katolicismu by Če
chové získali daleko víc, než pod protektorá
tem „horlivých“ svobodomyslníků a víry v Hel
delberce sestavené.

Nezavírejte tolik oči před slavnou historií
naší z doby Karla IV., kdy náš národ „jařmo
klerikalismu“ nesl co nejposlušněji. Telidy
čeští „klerikálové“, jako Karel IV., Arnošt £
Pardubic, Jan Očko z Vlašimi, Jan ze Středy
a jiní měli mimo papeže první hlas v celém
tehdejším kutolickém světě. Za upřímnou od
danost ke katolicismu klidili takovou slávu a
moc, jako nikdy potom.

Jaký to byl jásot, když byl Otec vlasti
v Římě koranován, obklopen jsa Čechy, od hlav
ního avětského správce celého křesťanstva!
Snad ještě větší hrdostí národní se vypjalo
srdce Čechů, když arcibiskap Jan Očkouváděl
nového arcibiskupa Mobučského Jana v jeho
úřad a statky, čímž se spečetila závislost ně
meckéko arcibiskupa na moci metropolity Čes
kého. Týž arcibiskup český obdržel od římské
stolice právo visitovati německé diecése Re
zenskou, Bamhberskou a Míšeňskou, což zname
nalo v tehdejším čase velké rozšíření české
moci nejen církevní, ale i státní.

V roce 1379 Čech Půta z Potenštejna se
stal biskupem Zvěřínským, ač ani neuměl ně
mecky. A co jiných českých biskupů, kanov
níků i světských hodnostářů žilo v cízině tehdy
u veliké vážnosti! A myslíte, že by byl Hus
tak lehce vyhnal Němce z university Pražské,
a že by byl tak snadně Žižka vybil německé
obyvatele z Čech, kdyby byl Karel již dávno
před tím nepracoval všemi silami na národním
uvědomění? Vlastenecké vzplanatí za doby Hu
sovy bylo pouze nutným důsledkem předchozí
tiché, ale vytrvalé práce Karlovy.

Také Vám k lepší informaci sdělujeme,
že Karel ve spolku 8 papežem pečoval zdatně
Dapočeštění zemských klášterů, které trvaly
do jeho vlády nedbalostí Přemyslovců v rakou
německých.

Ač byla do vlády Karlovy Praha výhradně
německou, vykazovala v ní za Karla česká ná
rodnost celé dvě třetiny obyvatelstva, Císařské
koranovační klenoty převezl Kare: z Cách do
Čech a každý rok za veliké slávy je dával
ukazovati českému lida, aby si uvědomili Če
chové svou povýšenost nad jinými zeměmi.

Tehdy, pane Pelíška, putovali ze všech
stran cizinci do Praby, aby si uctivě vyprosili
různé milosti na Karlovi a jeho českých rád
cích. Přízeň dvoru papežského učinila Čechy
ještě většími pány, než by 8e stali nyní, kdyby
úchvátili prvenství v Rakousku. Ale teď už
asi stará pravidla neplatí, Teď nás pozvedne
snad spíše Klofáč než následovníci Karlovi;
má aspoň tu dobrou vlastnost, že boří „kleri
kalismus“. — Také jste napsal, že Luther jest
největším Němcem. Za tahle poklonu by se
Vám poděkovali nejen Němci katoličtí, alei
rozvážnější protestanté. Inu, ta soudnost páně
Pelíškova nějak nápadně pelichá a ten bič p.
Kozáka, jeho spolupracovníka na katolíky nple
tený, jest častým švibáním též valně roztřepený.

Z Hlasů ze Sloma se ozývá místo bý
valého pronikavého diškantau už jen mulo
mocný chrapot. Aby přitapělé ostny páně
Šádkových útoků na katolictví aspoň poněkud
byly účinnější, otiskují Hlasy všecky proti
katolické lokálky Času. Který kutolík chce
spočítati, kolikrát za týden útočí Čas proti
nám, může čísti místo Časuzcela dobře Hlasy.
Tam jest vždy svědomitě týdenní útočení Času
pa církev do podrobna opsáno. Původní články
Hlasů jsou až příliš ubohé; mouřenína Pru
šáckého ostatně umýti nelze sebe chytřejšími
úvodníky, zvláště berou-li se na pomoc názory
demokratů a — Klofáče. P. Šádek v advo
kátském hájení besla „Pryč od Říma“praví,
že naše nejskvělejší doba jest čas boje za
svobodu, kterýž nalezl v době kališniotví a
českobratratví.

Ale my sdělajeme, že by v době, kdy
kališnictví kvetlo, ani jedno číslo Hlasů ne
mohl pan Šádekbeztrestně vydati. Či tněl by
předce p. Šádek tolik kuráže, aby se dal na
táhnouti a skřipec, jako to činili po rozsudku
Rokycanově kališaíci bratřím?

Pan redaktor snad naví, že byli bratří
stíháni a vyhledávání od kališníků k potrestání

Jako zvěř a še se utíkali o přímlovu ke ka
tolíkům.

A co zase svobodomyslní Táboři potloukli
a popálili kněží kališných, když se s Pražany
znesvářili! Kdyby býval za květa kališniotví
vystoupil nějaký Has protikališný, nobývali
by s ním kališníci nadělali ani tolik okolků
jako církev s Hasem protiřímským. Ti Táboři,
kteří byli na oplátku od kališné inkvisice
upalováci a stihání, mohli by to dosvědčiti.

Tolik by už měly hlasy jednou svým čte
nářům pověděti, že kališnictví ve svém jádra
nebylo žádným zjevem pokrokovým, ale že bylo
ouze nešťastně znetvořeným kato
ictví m, 'až 8e kališným copařům emál kde

kdo.ProtestantDenisjezve mas800 nepře
mýšlející.

A myslí p. Šádek, že bořivá činnost de
mokratů a Klofáčova pochází z lásky k jeho
kladným výkladům víry?

Nejdřív jsto se, kalvínští páni, drželi
zuby nehty Mladočechů, nyní se chytáte de
mokratů a Klofáče. Iou, z nouze každý spo
jenec dobrý.

> 8%“
Politický přehled,

K česko-německému vyrovnání se vše chystá.
Pan Kórber neustává v poradách se stranami;
vždyť prý na chystaném vyrovnání závisí rozpu
štění říšské rady neb i zastavení ústavy, Ale do
toho zabřměl Schónerer jménem Všenémců, že
německý lid si nepřeje žádných konferencí, naopak
přeje si německou státní řeč a rozšíření jakož i
rozmnožení německých universit.

Dr. Kdrber zase uchlácholil poslance zvláště
Němce stran výroku císařova proti Němcům a
ohledně vyhrůžek vlády státním převratem.

Vládní předloha o rolnických společenstvech
ve sněmovně zcela už projednána. Němci prosadili,
že při přetvoření zemědělských rad ve společenstva
musí býti zachováno rozdělení jich dle národ
nosti. K návrhu dr. Fiedlera přijato, aby zachovány
byly také sbory ústřední, a aby zemské zákonodárství
nebylo vázáno při takovéto přeměné celou řadou
ustanovení říšského zákona, Mimo jiné vyřízena
sněmovnou předloha týkající se pensí katol. du
chovních na ústavech všeob. prospěšných, kněží
úředníků při konsistořích, pak předlohy o služ
ném a pensi profesorů na bisk. kněžských se
minářích atd,

Sněm český svolán jest na 28. prosinec, mo
ravský a slezský na 27. prosinec. Důvěrnícivše
němečtí z okresu trutnovského na schůzi v Praze
vyzvali přítomného Wolfa, aby znovu kandido
val; on, že se později rozhodne.

Protipruské demonstrace v Haliči a ruském
Polsku neustávají, Zboží pruské nejen Poláky sle
i Rusy jest odmítáno.

Německo-lidová strana na Moravě radila se
na nedělní schůzi v Olomouci o příštích volbách
zemských a zřídila si něm. lidovou radu.

Čharvátská oposice jménem národa promlus
vila sněmovní adresou k trůnu, v níž poukazuje
zvlášť na volební řád s jeho falšemi, násilnostmi
a nezákonnitostmi,

680 evang. farářů podalo protest proti
ukrutnostem, kreré páchají Angličané v Africe
na Boerech.

Papež rozhodl již, že se nedá žastupovati
při korunovaci krále anglického, ježto týž neozná
mil mu, že dosedl na trůn.

V době, kdy se o Dewetovi nevědělo, prošel
prý on provázen 6 soudruhy celý Traosvaal,
Oranžsko a Část Kapské osady, všude organisuje
novou válečnou výpravu. Angličané chlubí se ví
tězstvími nad menšími četami Boerů. Botha je
prý do noby raněn a stěží nedávno ušel zajetí. Kit
chener snaží se Boery přinutiti k otevřené bitvé.

Poplašné zprávy ozývají se o hrozící válce
mezi jihoamerickými republikami Argentinskou ao
Z činnosti katol. spolků.

Z Chrasti. Dne 15. t. m. přednášel v kato
lické naší jednotě za četného účastenství poslocha(ů
ndp. biskup Edvard Jan. Mlavil o významu svátků
vánočních a ubnově člověka ukrze Krista Pána.
Zmínie se o svobodomyslnosti křesťanské, ukázal, če
vzdělanost křesťanská činí člověka velikým, a že ne
brání pokroku vžádném obora. Vzdělanost bez Krista
zůstavuje stopy násilí. Za volání elávy a na shledanou
opastil J. B. M. místnosti jednoty.

Přednáška v Nebovidech. Vnedělidao
£2. t. m. bade přednášeti v katolické jednotě vdp. Dr.
Reyl „U záchraně rolnictva“.

Sratojosefoká Jednota ne Slezském
Předměstí pořádá dne 2%.t. m. veřejnou spolko
vou schůzi v obecním hostinci s přednáškou dp. Jana
Černého: „Světový názor křesťanského nociála“,



Z Nev. Bydžova. (Katol.národníjednom).V neděli dne 15. prosince konána měsíční schůze
jednoty. Pan předsedaJaneček zahájiv schůzi, udělil
elovo dp. Vlaď, Hornofovi. Týž poukázal na to, jak
malý hlouček mužů kupí se kolem praporu křesť.-s0
cislního oproti zéstupům, které stojí proti nám aneb
mimo nás. Hlavní příčinou tohoto smatného zjevu jest
neznalost programu křeať.-socislního. Z této neznalosti
prýští liknavost v jednotách, ochablostspolkového.ži
vots. Poznejte svůj program a půjdete za ním s láskou,
neboť poctivějšího není. Na to rozvinul v hlavních
rysech požadsvky programu křesť.-socislního a pře
cházeje ku jednotlivým jeho částem, promluvil „o ka
pitalismu“ (o rozvoji kapitálu, o bursách, bankách,
pojišťovnách) a kterak křesť.-socialní strana chce chrá
niti slabší před nespravedlivým vykořisťováním ze
strany kapitálu. — Ku konci poukázal na brošůrku
„0 programu křesťansko-socialním“, která vyšla péčí
„Ústředního sdružení“ a vyzval přítomné, aby si ji
pilně pročetli. Vysvětlit a důkladněji objasnit jednot
Jivé odatavce programu, bude předmětem dalších před
nášek. Přijďte opět, hleďte se vzdělávat, zo vzdělání
poroste naše uvědomění a síla. — Po přednášce podal
dp. P. Matouš zpráva o Činnoati spolkové za uplynulý
měsíc a člen výbora p. Balcar sdělil výsledek schůze
delegátů v Nové Pace. Za delegáta do „Ústředního
edružení“ zvolen vldp. Dr. Kašpar. Pan předsedu za
končil schůzi vyzývaje přítomné, aby hleděli i méně
horlivé členy povzbaditi ku návětěvě příštích echůzí.
Za pohnatých dob přítomných třeba součinnosti všech
upřímně smýšlejících mužů katolických, nemá-li lik
navost naše býti zradou křasťanských zásad v životě
soukromém i veřejném. — v.

Z Nové Paky. Dne I. prosince zavítala
k nám al, Františka Jakabcová, aby v nové ustaveném

Nženském odbora“ naší Jednoty přednášela: „Proč
se orgamisují ženy křesťauské?“ Vylíčivší postavení
ženy pohanské a změnu náboženstvím Kristovým na
stalon, poukázala na rozdíly jak ve společnosti české
ženy se jeví a vyvrátila trefoě námitky proti epol
čování žen činěné, k pilné Činnosti žení vybízejíc.
Přednáška velmi poučile i pobavila, za Ččežřečníci
poděkoval jménem výboru vp. J. Malý a sl. Šramlova.
Přes ošklivé počasí, které tobo dne panovalo, sešlo
se 40 členek a 30 členů. Po té jednatel promluvil
krátce: „O povinnostech ženy křesťanské“a vybídl
členky k vespolné horlivé práci na poli křesťansko
sociálním. — Na Vánoce cvičí se vánoční hra „Pont
sirotka.“ —

Katolická Jednota v Kostelci m.©.
konala 15. t. m, valnou hromadu. Vdp. předseda Ant,
Kaška zahájil ji pozdravem, uvítáním a kratší, jadre
nou však řeší „O trojím účelu katolických upolků.“
Na to jednatel vp. Novotný podával obšírnou zprávu
za poslední eprávní rok, z níž vyjímáme toto. Bylo
pořádáno 14 měsíčních schůzí s přednáškami vynika
jících řečníků, výstapy a zpěvy při účastenství 300
— 500 mužů a žen. Výbor měl 18 schůzí, v oichž
s obětavostí velikou pracoval na programu určeném
pro tento rok. Na děkanství po celý rok konány
týduě schůzky mladíků, v nichž luštěny námitky ča
sové, cvičeny zpěvy, probírány důležité otázky pro
život a pěstěna ušlechtilá zábava, Počet členů muž
ských dostoupil letos čísla 204. (přibylo 31 členů).
Založen 1. říjos t. r. odbor ženský, který se horlivě
činí, nebot má již 95 členek; sehrál 1 divadelní
představéní a konal tři schůze. Rovněž I. října za
ložeuý odbor podpůrný pro případ nemoci a úmrtí
přičiněním horlivého účetního dp. katecbety A.Dvo
řáka vede si čile, má 70 členů a všechny knihy a
seznamy v tak. kratinkém čase v pořádku. Pořádán
1 taneční věneček v masopustě, zahradní zábava, ve
čírek pro členy, velký koncert, sebrána 2 vánoční
představení pro mládež, 2 představení pro dospělá
„Pasačka z Lord“ a „sv. Jalie,“ jejichž cvičení za
pomocí jiných pánů ochotně konal vlp. Bezdíček. 0
hodbu a cvičení sborů dívek s nevšední pílí pečoval

p. řiditel Jeřábek. Členové spolku súčastnili se bro
madně s praporem slavností drabých katolic. spolků,
slavných služeb Božích, průvodů církevních a při
stoupili v bojuém počtn va květnou neděli ke stola
Páné. Spolek byl zastoupen na sjezdu křest.-soc. žen
v Praze, ve všech schůzích Politickéko družstva 8
ústředního sdružení v Hradci Králové. Postaráno o
podpora členů nemocných, zaslány zaačné dary míst
ním školám, Ústřední Matici Školské a dělníkům zá
břežským. Odebíráno 22 ex. různých novin mimo
četné ty, které si někteří Členové předplácejí sami.
Bibliotéka rozšířena o D3 evazků v ceně 200 K, šatna
divadelní a jiné za 40 K, Zdar epolka nejlépe vy
světlil pokladník pan Kučera pečlivě vypracovanou
zprávou pokladní, z niž vidno, že obrat pouěžní tento
rok činil 456792 K, a žo čistého jmění přibylo o
692-34 K. Všichni přijali jsme s radostí na vědomí
rozkvět apolku a odměnili potleskem vdp. předsedu,
výbor a všechny, kteří se příčinili jakýmkoli způsobem
o zdar Jednoty; vědouce však, že se vše dařilo jen
požehnáním Božím, poděkovali jsme téhož dne nej
prvé Všemoboucímu slavnými službami Božími. 9 dů
věrou v pomoc Boží hledíme neohroženě a ardnatě
ba-loucuosti vstříc přesvědčení, že všeho do Času,
avšuk Pán Bůb a Jeho nejsvětější cíle na věky.

Křesť.katol. vzděl. spolek Svornost
ve Vamberku pořádal dne 15. prosinceza čet
ného účastenství v hostinci p. Jana Frydrycha v ZÁ
řečí avon měsíční schůzi. První řečník p. V. Jenčovský,
řezbář z Hradce Král., promluvil o úkolu katolických
spolků. Ukázal, že musíme se povzněsti nad různé
etrannické a osobní zájmy a sledovati svůj hlavní cíl:
uplatnění zásad křesťanských ve všem životě soukro
mém i veřejném. Po té vylíčila sl. M. Pánková dějiny
české od amrti Bořivoje až do nastoupení Boleslava I.
Řečnice ukázala nám hlavně na činnosť knížete sv.

Václava, še byl vskatku vzorem křesťanského, vlaste
neckého a brdinného pamovníka. — Obě pěkné před
nášky vyalechnuty s velikým zájmem, z čehož der
páme naději, še námaha přednášejících bude odmě
něna tím, že poslachačstvo slova jejich učiní před
mětem přemýšlení a jednati podle nich bude.Zdař Bůh|

Jednota katel jimochů a mužů
v Sepotech konati bude na sv. Štěpána o půl
8. hod. odpol. « mletnostech spolkových veřejnou
schůzi, ve které přednášeti bude vdp. Ferd. Víček,
farář v Nové Vsi, „O chybných theoriích socialismu“
a vctp. Ant. Drápalík, c. k. gymn. professor v Brné,
ukáže „Ideální fotografii parlamentu“. Schůze té
účastní se mimo jiné též bratreká jednota katol.
z Horního Studence.

Z Libice m C. V neděli,dne 15. prosince
přednášel v katolickém spolka lidovémv Libici n. C.
vdp. Emil Dloabý-Pokorný, kaplan u sv. Jindřicha
v Praze, o tom, „Kdo jsou a co chtějí křesťanští 80
ciálové“. Věcná, jadrná přednáška jeho byla s velí
kým zájmem sledována. Pravil — krátos — asi toto:
„Křesťanští sociálové jsou především křesťané,kteří
se chtějí snažiti, by jedině správný a lidstvo všech
tříd a stavů spokojeným učiniti schopný — křesťanský
názor světový — byl uplatněn oproti vzmábajícímu
se pohanskému názoru světovému — všemi ostatními
stranami podporovanému a šířenému, zvláště soci
úlními demokraty, jek z jejich čásopisů patrno —
který byl — a podaří-li se ho nepřátelům našim
uplatniti - zase bude neštěstím a zábubou jednotlivců
i celých národů, Na jedině správném a blahodárném
křesťanském názoru světovém chtějí pak křesťanští
sociálové rozřešiti palčivou otázku sociální, jož
povstalu jen tím, že křesťanský názor avětový se
boří.“ Na to stračně a zajímavě vysvětlil a odůvodnil
program křesťanskýchsociálůa dokázal nedůslednost,
nesprávnost a zhoubné následky snah sociálních de
mokratů. Ano, leccos se nedá ani vůbec provást. —

ečník odměněn souhlasem a potleskem všech pří
tomných. Tolik posluchačů tu ještě neměl žádný jiný
řečník. © Povzbuzení jasnými a zřetelnými důvody
vraceli se posluchači domů.

Z Jednoty českého katol. měitelstva.
Jednotu konati bude dne 27. prosince t. r. občasnou
schůzi v Praze ve Svatováclavské záložně (vchod
z Karlovy a Řetězové ulice) o 9. hod. ranní 6 násle

dujícím programom: Formalie. Přednáška p. K.Skoltétyho: „O0 vzájemném slučování jednotlivých
oborů učebných.“ — Rozhovoro našich záležitostech.
— Volné navrhy. — Žádají se všichni členové, aby
se schůze této účastnili, neboť více než půltřetího sta
jeme dosud ve echůzích neviděli. Takováto liknavost
poškozuje jenom naše zájmy. Máme ve schůzích vědy
viděti tváře téhož nepatrného hloučku, mají vědy
veškeré břímě dne i horka snášeti pouze někteří
členové? To by pak byla slabá jednota! Kdo jsi dal
své jméno v legii naši zanésti, mnelš také v určitý
čas roku k dílu přilošiti. Šťastné shledané ve schůzi
voláme srdečné: Zdař Bůh!

" (Z Kostelce m. ©. Konferencesv. Vincence
měla 4. slavnostní schůsi 19. listopadu t. r., v níž
byl podán stručný nástin činnosti její. Schůze byly
konány v Kostelci každý týden (D1), v Doudlebách
13, celkem 64, členů činných bylo 16. Podpory udě
leny 92 rodinám, celkem 1081 almužen, což činí
29-36 metr. centů chleba, 2272 m. c. mouky, 10:49
m. c. krupice, 75 kg. rýže, 2925 m. c. uhlí, 35
porcí polézky, 21:60 K na léky, 14 K na nájem, 48
párů velkých ženských punčoch, 24 p. ponožek vel
kých, 13 p. poučoch pro děti, D mužských teplých
košil, 2 velké teplé a 4 malé sakně, Ó teplých ka
bátků pro děti, 8 teplých čepců, 1 chlapecké kal
hoty, 1 pár ženských botek, vše v ceně 185243 K.
Mnoho lz usnšeno, macho černých myšlének 30
bnáno útěchou a pomocí, kterou skytali všichni
členové při návštěvách. Alavním příjmem byl chléb
av. Antonína, tak že můžeme směle říci, že nuše
konference jako všechno ostatní je dílem prozřetel
nosti Boží. Všem těmto neznámým i snámým dobro
diocům děkovali jsme každého týdne a nyní tím
vroncněji se slzoa dojetí v očích voláme: „Zaplať Vám
to vše Pán Bůbl“te
Z právy místní a z Kraje.

Hoj, ty štědrý oečere, ty na
dějný svátku, sda přineseš ob
stojnou na »Obnoou«splátku>

Administrace.

Ústřední dlecésní jednota s díkystvr
zoje příjem náslodnjících příspěvků ua egitační fond:
Katolická jednota v Libici n. C. 4 K; katolická jed
nota v Caslavi 4 K; dp. J. Hnátek, farář ve Skorenicích
4 K, vdp. vikář J. Novotný 3 K; vd. duchovenstvo
vikariáta novobydžovského GO K, vd. dachevenstvo
vikariáto ledečského 33 K, katolická jednota v Ná
chodě 4 K, dp. F. Kubánek = Rychnova 2 K, katol.
jednota v Častolovicích 4, vdp. Megre. Frant, Hampl,
kanovník 4 K, katolické jednota v Třebechovicích 3
K, katolická jednota ve Mříčoé 1 K, katolická jed
nota ve Stadenci u Jil. 1 K, katol. jednota v Loro
uici 4 K, katolická jednota v Čoroilově (na r. 1902
—1903) 9 K, katol. jednota v Hradci Král. 4 K,
katolická jednota v Poličce 4 K. Prosíme snažně o
zasýlání dalších příspěvků.

Pechvalné namání ze dlouholetézásluh
výchovu nábožensko-mravní na dívčí škole uděleno
bylo bisk. Ordinaristem ct. setře Pankracii Rosen

prapoocé, řídící učitelce obecné dívčí školy v Hradciové,

|, Něles. Na Velkém náměstí nalezl obovanec
bisk. Borromes jistý peněšítý obnos. Nález byl oblá

čen ee policii, kdešse vyplatí tomu, kdo ae strátouprokáže.

Městské zastupitelstvo královéhra
decké konati bude dnes v pátek 20. prosince 1001
o 4. hod. odpol. mimořádnou schůzi v zasadací síní.
1.) Udělí se nadace ndp. biskupa Eduarda Brynycha.
2.) Udělí se nadace V. M. Červeného. 3.) Údělíse na
dace Lud. barona Malovce. 4) Udělí se ženská porce
Špitálská, 5.) Vyšádá se svolení, aby pl. Aug. Malé
pro stavba domu čp. 176 v Tomkové ulici odprodala
se část uličního pozemka ve výměře 2:710(9* 1(j* po
100 K, celkem za 871 K 90 bh.6.) Rozhodne se o žá
dosti kuratoria vyšší školy obchodní, aby škola tato
přeměněna byla školním rokem 1902, 1903 počínajíc
na čtyřiřídní obchodní akademii, aby schválen byldle
toho změněný organisační statut téže školy a aby
schváleno bylo jmenování p. E. Maloubiera provis.
učitelem. 7.) Pronajme se vybírání tršného o trsích
dobytčích. 8.) Sdělení o prodeji kmenového dříví v
měst. Jesích pro hospodářský rok 1901—1902. 9.) Ob
sadí se místo policejního strážníka. 10.) Návrhy diaci
plinární komiese. 12.) Verifikace protokolů. 12.) Dotazy.

Klieperovo divadle. Společnostp. Su
kova opontala 17. prosince pozornost obecenstva umě
leckým provedením dramatické práce „Král Harlekýn“.
Pan Lechman jako Harlekýn, ppí. Košnerová (Kolum
bina) a Šípková (Gisa), sl. Bitrmanova a j. znamenitě
si počíneli. Též poboatinská hra p. Ed. Vojana, člena
Národního divadla v Praze, v úloze „Nad naši síla“
za účinkování všech předních dlenů epolečnosti nále
žitěoceněna návětevníky. — Vsobotu 21. prosince uve
deno bude na jeviště J. Konětopského — „MalýLord“
dle aaglického románu dětem tak známého. Titulní
úlohu hraje malá Betta Konětopská, známá uš ze
„Zazy“, která v Praze ve hře Malý Lord vystoupilo
jiš 7krát. Mládeži i dospělým připraví se tímto před
stavením skutečně amělecký požitek.

. Velký komeert spojenýmiplukornímihad
bami o. s k, pěšího pluku č. 36. a 43. pořádán bude
v neděli 22. prosince t. r. o půl 4. hodině odpolední
v měst. Klicperově divadle v Hradci Králové u boha
tým programem. Čistý výnos připadne ponsijníma
fondu vdov a sirotků po vojenskýchKapelnících. Před
prodej lístků převzal p. Jaroslav Peřina, knihkupec
v Hradci Králové.

Z pošty. Vzbledem k nastavšímu oblobí vá
nočnímu, v němž jeví so vždy silnější doprava zásilek
pošty povozné, připomíná 8e následující: 1. Zásilky
musí opatřeny býti úplně zřetelnými adresami, 2. U
dati poslední poštu jak na průvodní adrese, tak na
zásilce jest nevyhnutelným. 3. Adresy budtež napsány
na obalu samém. Kde tak není možno, masí býti
adrese na zásilce pevně nalepena. U zásilek, které
lze zasllati bez zaobalení jako zvěřina a pod., dložno
připevniti adresní štítek zhotovený tu dřeva neb silné
lepenky tek na zásilku, by s ní nemohl býti odtržen.
Při zásilkách do větších měst musí býti na adresách
odán byt dle okrasu, ulice, čísla domu atd. U zási
lek, určených do Vídně, Praby a Budapešti, jichž
obsah podléhá potravní dani, budiž dáno množství a
druh obsabu. V nedělí dne 22. prosince £. r. úřa
duje se ohledněpodávání a doručování nákladních
gásilek jako všedního dme. Tol'ko přijímání a vydá
vání psaní 6 penězi, pak přijímání a výplata poštov“
ních poukázek a spořitelních vkladů se omezuje ře
čené neděle na dobu od 8 do 12 hod. dopoledne.

Reiffoisenova záložna proSlezskéPřed
městí a okolí ustavena | dne 15. t, m. ae starostou
p J. Netukou v čele přičiněnímsvatojosefské jednoty
na Slezském Předměstí. Zdař Bůh!

Krádeš. V nádražní restauraci královóhra
decké odcizil neznámý pachatel z kredence 6 zlatých
prstýnků, 5 řetízků a jiné věci v ceně 166 K.

Z Chrasti. Dne 26. prosince na den svatého
Štěpána o 4. hod. odpol. v sále „Panského doma“
sehrají dítky škol Chrasteckých epěvohra „Jesličky“.
Vzhledem k tomu, že čistý výnos věnován bude chn

čna žactvu našich škol, doufáme, že návětěva budestná.

Vděčnost dětí. — ŠkolnídítkyobceSucho
vršické, okresu Upického přišly dne 15. t. m. navští
viti svého bývalého milého katecheta, vip. Vince.Jan
díka na jeho nové místo do Německé Brasnice a při
nesly mu na památku krásný obraz Penny Marie
Spomocnice. Toť krásný důkaz lásky, jaké se vel. pán
u oněch dítek těšil a zároveň důkaz vděčnosti oněch
dítek ku panu katechetovi, které vzdávajíce úcta jemu
pootily zároveň sebe samy.

K manifostační schůsl rolnické
v Pardubicích. Sohůzebyla přečetněnavštívena
rolnictvem z okolí a delegáty jednotlivých bospo
dářských spolků. Nebylo v ní však šetřeno nutné
ekonomie času. Po předchozí úradě resoluční násle
dovala valná hromada, jejíž program měl býti vy
čerpán panem řiditelem Ekrtem (o obchodní politice
a budoucí celní úmluvě), p. Dostálem (o nucených
rolnických společenstvech) a p. prof. Střítežským (o
chovu skotu a mlékařství). Po p. řiditeli, jenž v feči
půlhodinové stručně s velmi informativně o předmětu
uvém promluví), najednou program protržen, a udě
leno slovo p. řiditeli Jarkovekému, jenš přes netrpě
livost a nepokoj poslochačů mluvil více neš půldrahé
hodiny o krisi cukerní a obhajoval cukerní kartely.
Nepopíráme, še řeč jeho byla důkladně zpracována
obsahem i formou, ale délkou svojí způsobila, že
schůze celá v chcdu byla zdržena a zájmově paško



sena, protoše mnozí delegáti, zejména z Chotěbořska,
Hlinecka s Bkutočska mest pospíchati k odpoledním
vlakům, aniž mohli odpovědit na vývody, které p.
Hiditel „těpánek přednášel proti nuceným rolnickým
apolečenstvům. Po řeči p. referenta Dostále, jenš
vytkl stanovisko státoprávní a odůvodnil resoluci,
v níš žádá se projednání a vyplnění rámcového zá
kona zemskými sněmy. Pokad jeme do odjezdu vlaku
naslouchali, mluvil p. říditel Štěpánek proti spole
čenstvům nuceným v tomto aměra: obmezují osobní
svobodu, jest to otrocké, nepřinesou užitku, sám prof.
Fiedler prorokuje sklamání, budou je řídit onoby
tytéš, které řídí dražetva svobodná, Při tom pouka
zoje řečník na spolek chradimeký, v němž fankci
onáři působí výtečně, takže takových spolků jest
velmi málo. Řečník pro organisaci jest, ale nikoli
nacenou; na to vypočítává poplatky na společenstva
a jiné okolnosti, jdoucí až do podrobností. Neslyševše
delších vývodů řečníkovýchpro nedostatek časua ne
mohouce na slyšené odpovědit hned ve schůzi, činíme
to na místě tomto. Veliká většina našeho rolnictva ai
nucených společenstev přeje a obmezení osobní avo
body v nich nevidí. Mlaví li kdo o obmezení osobní
avobody, přenáší měřítko politické a občanské savo
body na poměry hoepodářské, které jsouce jiného
řádu, měřítka toho nesnesou. Jest to pouhé bezmy
šlénkovité opakování hesel, jež zejména v mlado
českém obecenstvu těší se výsadě setrvačností. Jsou
mnobá ve státě obmesení majetková, na př. řád lesní,
stavební expropriace atd. A což nucená návětěva
školy? Svobodná konkurence byla vyblašována za
spasný prostředek k rozpoutání hospodářských sil a
ku zvýšení blahobytu, a přece bylo potřebí k obme
zení jejímu jistých zákonných ustanovení. Jestliže se
tak stalo v soutěži, tu zájmy a potřeby našich rolníku
zajisté jsou tak důležity, aby o ně též zákonně bylo
staráno. Není nikoho, kdo by nenzaával naprosté
natnosti organisace našeho rolnictva v době co možno
nejbližší, ale jak se může provésti na základě svo
bodném, když v nejvyšší krisi hospodářské jest posud
88 procent rolnictva-nesorganisováno? Nuže, ať nám
p. řiditel Štěpánek oznámí prostředek, jímě by boz
zákona naše rolnictvo se norganisovslo dříve, než
přijde čas, kdy již žádná organisace nepomůže! Pan
prof. Fiedler na říšské radě pravil jen, že od epole
čenatev příliš mnoho ge očekává a že všech nadějí
nesplní. Kdyby všudy počalo se s pochybnostmi, pak
vůbec nepořídí se nic. Právě pochybnosti a nedůvěra
i pfed organisací svobodaou u našeho rolnictva jsou
překážkami vývoje k lepšíma. Nesmí se tudy tato
nedůvěra ještě více živit, ale třeba v rolnictvo větě
povat větší Bebevědomí a energii k sebezáchraně.
Právě nedůvěra ke každé nové instituci pomocné jest

ten mrtvý bod, který musí rolnictvo překročit. Je-litakových spolků málo, jako chrudimský, jak p. řečník
dokazoval, pak právě jest to důvodem pro nucenost,
aby takové spolky byly všudy. O poplatcích na spo
lečenstva, o jejich zařízení nelze nic předpovídati,
protože vše na sněmě zemském bude dopodrobna
uváženo a ustanoveno.

Z Bovně do Rovmě. K poslednímudo
pisu v „Neodvislých letech“ nadepsanému „Z Rovně“
odpovídáme jen tolik: © „Panu pisateli | nedostá
valo se látky a proto ohřívá staré věci a zata
buje do avé zprávy osoby, které a missií nemají co
činiti. V celém tom dopisu „Z Rovně“ jest tolik lží
nabromaděno, že bychom k tomu potřebovali celé
sloupce „Obnovy“, abychom to vše na pravou míra
uvedli; poněvadž by to věak širší veřejnost nezajímalo,
nebudeme tím mařití čas! Lid náš ví, že na tom všem,
co všechno p. dopisovatel do Neodvislých listů napaul,
jest v celku pravdivý jen podpis pana pisatele, který
80 podepsal vlastním jménem a příjměním: „Jeden
z holomků ďáůblových“ — Ku zprávě © mievii
v Rorní v posledním čísle Obnovy dodáváme, že pp.
misionáře vyprovodil také slavný sbor literátský
s praporem.

Dodatečné volby de komise pro
osobní daň z příjmů v hejtmanstvíkrálové
hradeckém konají ee v I sbora dne 27. prosince, vo
UI. sboru 26. prosince m ve III, sboru 40. prosince
t, r. v Hradci Králové v Besedě vždy od 10. do
12. hod. polední. Volebním komisařem jest pan V.
Draslar, c. k. berní. Z nynější komise vystapojí a
mohou býti opět zvoleni: Členové II. sbora pp. Jul.
Rasa, fotograf a Boh. Červený,prokurista v Hradci
Králové. Členové III. sbora pp. JUDr. Boh. Klika,
okres. tajemník v Hořicích a Ferd. Flum, cukrář
v Nechanicích. Dále vystupují následojící náhradníci:
pp. J. Urban, řiditel strojírny a J. Janeček, majitel
domu v Hradci Králové; v II. sboru p. Al. Hora,
správce v Holovousech; ve III. aboru pan Václav

achek, učitel v Novém Hradci Král. Voliti ee může
buď osobním odevzdáním legitimace u obou hlasova
cích lístků (podepsaných a na úředních tiskopisech

vopraných) anebo zasláním těchžs poštou na adresavolebního komisaře do místností besedních.

Různé zprávy,

Zapříčinou vánočních svátků
vyjde příští číslo »ObDnovy«
o sobotu odpol. 28. prosince.

Vsznešené dary. J.Ex. nejdp.biskop česko
budějovický Dr. Martin Josef Říha krásným a jasným
způsobem dokázal, jak leží mu na srdci vzdělání bo
hoslovců nejen theologické, ale i z oboru věd social
ních. Darovalť bohoslovcům 166 exemplářů spisů
Vrbových. —Podobně cenný dar pp. bohoslovcům IV.
ročníku semináře královéhradeckého učinil J. M. ndp.
Ed. Jan Brynych, biskup jenž rozdal celkem 188 exem
plářů Vrbových spisů. Skatkem tím dokázali nejdpp.
biskupové, že podobně jako av. Otec i oni uznávajídů.
ležitost otázky vocinlní a že přejí si, aby dachovenstvo
diecésí jejich horlivě v oborn tomto působilo.

© léčení rakoviny Rěntgenovými
poprsky píše londynská „Morning-Poat.“ Jakýsieard, jehož brada a dolní ret rozežrán byl jiš

úplná rakovinou a jeně lékaři prohlášen byl nezhoji
telným, podrobilse léčebným pokusům dra Hatchina
pomocí Rontgenorýchpaprsků. Tento lékař namífil

minut v přestávkách dvoudenních. S počátku nejevila
se změna, sale po desátém osvětlení počala 8e místa
bojiti. Za pět neděl byl nemocný vyléčen. Dr. Hutchin
od té doby vyléčil už jiné tři rakovinou nemocné,

Zidovské mámlmvy. ŽidovskýadvokátDr.
Lederer obšírným informačním článkem v Čase láká
„české“ židovatvo do tábora roalistů. Výrody avé
končí slovy: „Českým židům nezbývá přece nic jiného
než rozluka a vlasteneckou českou společností. Chtějí li
čeští didé, aby se jednou vyjasnilo mezi nimi a ná
rodem, musejí se sami odhodlati ke kroku pro ně nez
bytnému, odtrhnout se od těch, kteří mají nárd v
pachtu a přidat se ke stranám, které to poctivě s rov
noprávností všech vyznání A vrstev společenských
myslí. Za dnešních poměrů jsou to česká strana
„lidová“(realisté) socialně demokratická
a částečně pokroková“, Není pochyby,že tyto
námluvy se skuteční a že si po dlouhém zapírání
pednon svrchu zmíněné strany do náručí s „českými“
Šidy. Žaludek k tomu mají dosti dobrý. Dobré zažití!

Matice Česká, sbor museakrálovstvíČes
kébo pro řeč a literaturu českou, plně své národní
poslání šířením českých, poučných a vědeckých spisů
v našem čtenářstva již přes vedmdesát let, vydal
vedle „Časopisu Museu Česk. “ v němě zvláště poatají
pozornost širší veřejnosti obsáhlé studie o Ladislavu
Stroupežnickém, Juliu Zeyeroví a Aloisu Jiráskovi,
více spisů než v jiných letech a to monumentálního
Tomkova „Dějepisu města Prahy“ díl XII. a vylíčením
dějin českých r. 1647—1608, Wintrův veliký, zají
mavý spis „Zivot a učení na školách partikulárních
v XY.a XVI. století“ a druhou část prvého dílu
Píčova rozeáblého, značným počtem obrazových přílob
významného díla „Starožitnosti země české“, oddíl
„Čechy předhietorické v době kamenných mohyl“
Také na rok příští jest připraveno pro zakladatele
„Matice Čsské“ několik spisů na výběr. Zakladatelové
„M. Č.“ platí jednon pro vždy 105 K v pěti ročních
Ibůtách a dostávají doživotně každého roku zdarma
kniby v ceně 20 K. Kdo ještě do konce roku zašle
první vklad 21 K, dostane letošní podíl, na nějž
může si vybrati kniby starší nebo novější dle libosti.
Stanovy a seznam spisů pošle každému na požádání
zdarma „Matice Č.“ v Museukrál. českého. Rodičové,
přihlašujíce studující syny své za zakladatele matiční,
dávajíjim členskou kníškouv době jmenin, narozenin,
o novém roce a svátcích, místo jiných dárků jen

Oprávněné rozhořčení Času. VPře
mysln odsoudili židovského vojáka na 6 měsíců na
pevnost za socialistické rejdy přes výslovný zákaz
páchané. Tohle jest velká rána do „humanity“, proto
volá „Čas“: „Nejvyšší čas, aby se vojenské soudnictví
už reformovalo!l“ Chápeme rozhořčení Času. Dosud

zavírali křesťanské vojáky pro peotnpky a nyní docela ae odvažují zavírati i židovské. Tohlevyžadaje
nápravy! Ve jménu humanity nemobl by se snad
opět nalézti nějaký Esterhazy, pane Becka?

Podesřelý „prejev díků" propustilns
světlo v „Katolických Listech“ p. redaktor dr. Sojka
ve prospěch knihtiskárny p. Václava Kotrby v Praze.
Projev „díků“ zní doslovně: „Několik vikariátů krá
lovéhradecké diecóse zaslalo firmě Václav Kotrba
v Praze projev díků za v pravdě vlasteneckou obětavost
a upřímnou lásku ku věci katolické s podotknutím,
že „katolický ten závod (páně Kotrbův) skutečně za
slohuje, aby českým klérem všestranně a jedině pod
porován byl.“ Následují podpisy.“ — K lokálce této
poznamenávají „Naše Listy“: „Pochybujeme o tom
velice, že by celá vikariáty tak byly učinily ato tím
více, uvážíme-li, že by provedením tohoto přání
především byla ubita vlastní knihtiskárna katolická
v Hradci Králové, která přece výtěžek svůj cele
obrací na věc katolickou“. My lokálku „Katol, Lietů“
považujeme za podvrženou, neboť nepovažajeme du
chovenstvo ani jediného vikariátu diecóse královéhra
decké za tak málo prozíravé, aby mohlo učiniti
svrchu uvedené prohlášení. Dokud „Katol, Listy“ ne
přinesou ony „následující podpisy“ budeme považo
vati lokálka tuto za osobní projev p. dra, Sojky,
jenš jevil vědy závodu p. Kotrbové důvěrně pozorný
zájem Ostatně je věcí dotčených vadpp. vikářů krá
lovéhradecké diecáse, aby preti zprávě té se ohradili,
není-li pravdou.

O hospodářství Ústř. Matice škol
ské. Hlevním zdrojem příjmů jsou příspěvky odborů,
jichž je na 350, a příspěvky a dary členů přímo
přihlášených. Korrespondence: Do kanceláře matiční
dodáno bylo do L, prosince 11.696 spisů a vypraveno
17.142 spisů, Svatováclavských arcbů bylo vypraveno
10 720. Položek příjmových do pokladay zapsáno
5.J54, ve vydáních pak 1557, v těchto však jsou
některé položky sborníkovány. 36 členů výbora ma
tičního rozděleno jest v odbory a komi.e i není té
měř ani dne, aby nebyla konána nějaká schůze. Jed
notliví členové výboru věnují Matici té..éř 2 hodiny
denně nezištné práce. V kanceláři matiční jest za
městnáno 6 definititpich úředníků; 2 jsou úředníci
konceptní, « nichž jáden jest zároveň chefem kance
láře, jeden pokladník, jeden likvidátor, jeden účetní
a jeden registrátor, Všem těmto stálým úředníkům
dohromady platí se měsíčně 458 zl alužného. Připadá
tedy průměrně na jednoho něco přea 76 zl. měsíčně,
Ostatní práci vykonávají stenografové a síly manipu
lační, jichš počet řídí se pedle množství práce. O tom,
jaká práce se v kanceláři matiční počtem sil poměrně
mulým má zdolati, svědčí úsudky povolaných odbor
níků ne př. v Batovcové polit. kalendáři. Ostatně se
u tom může přesvědčiti každý osobně, koho věc zajímá,

(Zasláno.
Panu pisateli v „Osvétě lida“ oplácíme velikou

starost jeho o živnost. spolek náš tou ušitečnoa radou,
by si raději hleděl avých „panáčků, na nožičky by
nezchromlí“. Šalamounského rozama jeho, když dosud
od pánů ani za vyučenou nedostal, nepotřebujeme,
záležitosti avó jmenovitě finanční dovedeme si už eami
vésti. V celém našem společenstva téměř půldrabého
sta členů čítajícím nenašel by se ani jediný, který
by sákeřnicky se akrývaje za anonymitu proti svému
společenstru a předsedovi vystoupil a jej tupil, neboť
každému členu je volno své smýšlení a dobrozdání
spolku se týkající přednésti ve valné schůzi. Ať pan
dopisovatel dá se prohlásiti uhlířem; k živnosti té
bude jistě způsobilým a může ne pak státi naším čle
nem. Je vidět, že onen známý „neznámý“ snaží se
mezi členy živnost. apolečenetva pro Libčany a okolí
jenom nesváry rozšiťovati, aby již beztoho tak ne
šťastné Libčany neměly oddechu.

Josef Dus,
t. č. starosta živnost. spolku

pro Libčany a okolí.

(Zasláno.)

Šnašná přosba.
Marianský poutní chrám Páně v H. je docela chudý
a zadlužený. V zimním období bylo by potřebí ns
36 metrů lýkových koberců na kamennou podlahu,
jelikož školním dětem a poutníkům zimou velice tr
pěti jest. Prosf ae dobrodinci, kteří by k Ježíšku rádi
dobrý skatek učinili, aby ony koberce aneb čásť na
šemu milostnému kostelu darovali. Za dobrodince se
každou neděli a svátek přiveřejné bohoslužbě modlit
by konají. Kde to jest, poví administrace t. I

(Zasláno)

Ku volbě člena do kemise pro osobní
daň z příjmů odporučajeme pro III. sbor vdp. Jana
Víta, faráře v Jeřicích, Na kandidáta tohoto při volbě
dne 30, prosince soustřeďtež hlasy|

Několik kněší hejím. královéhradeckého.

Listárna redakce.

Do Jeřic. Při odpisa daní odpisují se též
v příslošném poměru přirážky.

Do Krkonoš. Nemáš pro závěje sněhové po
štovního spojení, že jsi nadobro v dopisování ustal*

Dp. Břeský předpl. do 31. prosince 1902. Dp.
Parelek předpl. do 1. dubna 1902. P

Ze znelaných věcí se uveřejní některé příště.

Výhodná, koupě
nábytku.

V konkursu p. Ladislava Knypla v Hradci
Králové prodávány budou různé kusy nábytko
uměleckého i jednoduchého, zařízení pokojů, kom
pletní zařízení ložnic, zásoby prken, veliké zásoby
různých laků a potřeb truhlářských a t. d. ve
řejnou dražbou a to i pod cenou odhadní
ve dnech

20. a 21. prosince po případě 23. a
24. prosince 1901 od 9 hod. dopol.
v domě č. p. 83 a v továrně č. p. 320 v Hradci
Králové.

V Hradel Králové, dne 12. prosince 1901.

JUDr. Hodoval,
správce podstaty konkursní.

Vyhláška.
Na základě usnesení c. k. krajského soudu

v Hradci Králové ze due 10. prosince 1901 č. j.
S 11/1 69 budou so

dne 10. ledna 1902
u ve dnech následujících v Hradci Králové v č. p.
79. a 136.

ve veřejné dražbě
prodávati svršky uo konkursní podstaty zemře
lého JUDra Karla Fultnera náležející, jako: různé
prádlo a oděv, boty, kuřácký stojan, rámy z obrazů,
obrazy, housle, cello, viola, obnivzdorná pokladna,
různý nábytek, hodiny, různé kuoihy poučné, zá
bavné a vědecké, různé hudebniny, ponožník,
kožichy, zlaté hodioky, zlatý řetízek, velociped,
lampa atd.

V Hradci Králové, 14. prosince 1901.

JUDr.František Ulrich,
správce koukuraní podstaty.
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básnické spisy domácí a cisojasyčné.
Globy, atlanty. — Předložky k malbě.

krabicích.

přání přijde se vstříc,
kalendářů kvižních, útržkových

MB“Pozor: "B
Všechny sténé pp consomenty a odběratele

prěvého vinného ovoc. octa upozoráujeme, že vý
nosem ministerským se dne 19./6 t. r. velkeré ky

nelinydřevné,kterépodrůznýmpjako „Vínacet“ atd, na trh s selkým reklaza:al

uvedesy Bye jsou zakázány, jelikož zdraví lidskémujako škodlivé uznány jsou.

Podnik na zužitkování ovo00
v Hračoi Králové

odporočuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologičKy zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové, ovocný Cognac,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druhy likérů, marmelád, kom
potů, jež ns skladě máme od české akciové
továrny na zožitkování plodin v Třebenicích.
Jablka veškor. druhů a každé množství

kupují se dle dohodnuti.bobo Bio*Niro *

Veškeré práce z odbora maleb umě
lecko-průmyslových provádí se s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní znalost
n prováděnímalování kostelů vrůz
ných případných slozích; malování nálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb fagadních frescových, maleb
na ekle, na dřevě a na kůži.

ORP*Práce a objednávky "E
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

na Velkém náměstí č. 36, vedle bisk. residence.

Oltáře,sochyaj.
ve vkusném a levném provedení

přesně dle předpisů církevních v kašdém slohu
odporučaje 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

hlédnotí franko zašleme.

Nejlepšíodporučení!| Plánya rospočtyse neúčtují.
Provedeno ke 500 oltářů.

EEDXCSIGSI|X|CPIESDXGODX

almský křen
letošní sklizně.

kg. asi 16 kořenů K 6—
———" „520
+ 0.2., „ 450
» 9 30 . n 4—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—
1 kg. Majoranky . .K2—
1 kg. Hincian . „K12

zasílá

Josef Mikulecký,

X

Ř
Xi

X

ý
X

vývoz mal. křenu v Kutné Hoře. 9
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5
5
5
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Velectěnému duchovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil,
zlatník apasířv Chrudimi

svůj bojně 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
snovuzlacení a stříbření starších věcí vykonáse rychlea
zašlou se jiš svěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi
losti. Starý závod můj může so vykázati četnými pocoval

nými přípisy P. T. zákazníků a Odporněujese te l zakonpení aopravě kalichů, monstrancí, ciborií, ro ábů,
nádobek na sv. oleje, lemp, luceren, lustrů, kaditelen,
tácků na křest, svícnů, paciňkálů, schránok na Nejevě

tější, patenek atd. co nejvíce.

bbdbb444044444b44

Suporáostáty 2D
omimální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajištuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

WP“Nenahraditelné "4

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chil ledek,
síranamonatý,solirain, kalnit,
epecielní hnojivo pro stébilny a okopaniny (kulovatiny).

Poštornskou sádru superfosliátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévskémrvy, plcní vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu

bb4ddd4d4444444444bbb
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továrna na v Břeclaví

An A, OUHRAM«vtzm
lá hnojiva Restokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskéal. 37.

ATTTTTTPPOPTTTTTTA

Hlaváčkova
patentnímramorová

evalcha ©
jest nejlepší prací přístroj
neboť trvanlivostí a nezdolností mramoru jest ne
zinarná a svými vždy hladkými plocbami aněbo
bílé vyprání a úsporu na času, mýdle atd. docílí.

Proti dobírce 5 K zasílá výhradně

B. Hlaváček,
sochařskýzávodFraha, Vinařskául. 625-VIL.

Levně, ihned, správně
všechny reklamace, ,

y týkají ekarsy poptávky

Veledůst. duchovenstru, sl. řeholím, ústavům:
a P. T. obecenstvu

uctivě ozoamuji, že sa tovární cem
zasílám: Kartáčky na suby, e na.
vlasy, houby k mytí, žinky, tolletní mýdla.
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodici se k vánočním
dárkům a j.

Výborné creamy ku holení Batem a
Sehavieg colambis na místo mýdla zasílám.
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od I zi. 20 kr. výše. Nehedící se
břitvy přes vyzkoňšení vyměním nebo
peníze vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji avlášiní slevy.
Zásilky na venek rychle a správně vyřizují..

Prose za dobrutivou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou moji jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloužiti..

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
aklad voňavek a toiletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Euščina tř. 1 n.aa

zboží:

Ň v
ze Klosefy pro nemocné 2
a" v elegantním .
m provedení, U

a" zaručeně ne- a"
© zapáchající o" = ... .. .. 
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“ ě “
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prácenejji
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vyznamenán.

sezaručením

moderně

davkům

7krátprvnímicenami

Cenni,

oásky

HoT
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č
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- Prodáse
Z volné ruky

různé staré zboží, jako:

parte regálů, nábytek, bedna pun
čoch, 5 beden divadelních rekvisít
(obleky, ozdoby, výzbroje, obrazy, man

dolíny, noty atd.) — Bližší sdělí

„práva Sladitě ZálníhO ÚVĚRNÍOÚSTAVU
v Hradec! Králové.

JKvánocům
se doporoučí

cukrářství
JO8. FIALY.

Bas“ Tam lze dostati čerstvé,
| ohutné a jemné pečivo."i

Klieperova ulíce hned za hlavní
trafikou.

»——————>
Příležitostné dary.

Václav Šolo,
zlatník a stříbrník, přísežný soudní

znalec a odhadce
v Hradoi Icrálové

(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporučuje ctěnému obecenstvu hojně zásoben
eklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravýc
českých granátových šperků, stříbrné atolní ná-:
činí £ nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a budíky různých
druhů ee zárukou 1—3 roků za ceny levnější

než všude jinde.
Veškeré zboži je úředně zkoušeno a

značeno.
Sprárky ne přijímají a levně zhotovují, téš

veškeré správky hodinek se vyřizují.
JEP“Vše za levné ceny. "IN

Staré skvosty se kupuji a vyměňují.|————
Oltáře, kazatelny, a t, d.

nabízí

Pranišek JÍřaný
szávod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Pro každou rodinu a výbavy pro nerěsty
jest nejlepší, největší a nejvýbodnější nákap ruka
dílného, Inéného, vlněného, bavlněného a damaák.
aboží u ryze českého, křesťanského, svépomočného
lidového podulku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní společenstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

Josef Neškudla,
c a kr. dv. dodavatel

v Jablonném nad Orl. č. d. 86

doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva
arů všudež osvědčený a mnoba doporu
čeními nejčastěji vyznamenaný

c. a k. dv. výrobní závod

všesh kostelních pařameniů,
praporů a kovového náčiní. — Illnstr.
cenníky, vzory e předměty k výběru na

D| požádání franko ne zavílají.

Adresa vždy doslovně úplná.

E
„dan Kryspin,

(J. Syvalterův synovec, ná
M
4SBS

V| = stapce)[S P | odbornýuměleckýzávod

KS pro
Kásoná | malbu oken kostelních

(MM PRAHA--I,
6. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 29
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporačuie se

ku dodání okem chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému figurálnímu provedení a
síce 3 se šelešnými rámy, sí

těmi t vsazcním.

ME

Vetkeré rozpočty, skiszy i odborná
rada bezplatně, bezevší závaznosti

ku definitivní objednávce,

RP“ Nesčetná veřejná i písemné pochvalná uznání. Of
Založeno roku 1886.

Praktické

dárky vánoční
za příčinou přeplnění skladu za ceny

zmačně snížené nabízí
výroba a sklad nábytku

K. V. Skuherský.
Sklady skla, porcelánu, zrcadel, obrazů

a petrolejových lamp.
Račte si povšimnonti výkladních skříní,

(M

! První
4katolický a zasilatelský závod

Joseí Poláček Ó. spol, |

továrna na sukna v Humpolci[
doporučuje veliký výběr černých a
modních látek pro P. T. veledůst.[

duchovenstvo. :
Ku přání poskytuji se výhody platební. :

Vzorky na požádání zdarma a franco. i
Salolololulaleo >->>>->> ->->->>-->

Jan Horák,
zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Úetná 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.
Té na splátky boz zvýšení een!

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Prase:

chorvatské výstavě v Záhřebě: čestný diplom. Najv. vymn.
za vystavené varhany na Národop. českoslovanské výst..
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. na zemské bulharské výstavě v Plovdivě: zlalá
státní medaile 1892. Jaror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu ma

Horách Kutných.

O. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
dana Tučka v Kutné Hoře

(saloženo r. 1869)

vyrábi a dodává
veškerých za nejlepší

varhany uznanýchBoustarco
s uejdůkladněji a v cenách nejmírněj

podmínek, echvšech soustav pro
harmonia kostely, školya
salonyv nejlepšímprovedení8pě
tiletou zárukou a za ceny mírné.

takepraraamerická harmonla (Gottage
Organe) jsou na skladě.

a byly tylo ns veškerých výstavách nejpřednějšími ce
nami vyznamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
zdarma a franko.

Ignáce Neškudla syn
(protokolovaná firma)

v Jablonném nad Orlici (v Čechách)
(bratr P. J. Neškadly, faráře ve Výprachticlek)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázka

8e na požádání franko zašlou.

DENSTÍ
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DONA
v Novém Hradci

Králové,

v živé ulici, v němž

nalézá se 7 bytů,
z nichž příjem rovná
se úrokům ze 6000

zl. se za zvláště vý

hodných podmínek

prodá. Bližší v re
dakci t. |.

Novinka!
la.

pu Ů
Novinka!

Výtečnávlněná látka
pro pány na obleky
Metr zl. 2-20.

Na úplný oblek 3 m.
zl. 660.

Vkorck této látky jakož
i bohatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníky
a menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k nahléd
nutí franko zašlou.

Proní český zaeila
telsky závod

Ed. Doskočila
v Chocni.

Ph. Mg. B. V. Morávek
E ukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vína.
Droguerie. Materiální obchod.

PRB*Doporučujese co nejlépe. "ji

"EY366Politickédružstvotiskovéprodává

13kusůza8korun,(poštouo12haléřůvíce).

©o

py



Díikůvzdání.
Hluboce dojat a u velikém bola uvém potěšen jsem byl upřímným účastenstvím a přá

telskou soustrastí pří smrti a pobřbu v Pánu zesnulé předrahé matky mé

NeEZKY RastaKkoVY,
za kterýčto důkaz lásky ku v Pánu zesnulé tímto vroucí vzdávám díky. ,

Zvláště cítím se býti povinnýmvysloviti blaboký dík Jeho Milosti, vysoce důstojnému
panu prelátu a bisk. vikáři, MonsignoraBohumilu Haklovi, jenž nedbaje vysokéhu svého věku
ze zvláštní Inskavosti ku v Pánu zesnnlé neobtěžoval sobě ku pobřbu zavítati, pobfební průvod
vésti, mší ev. zádušní sloužiti, a dojemnými slovy u brobu přítomné potěšiti. ,

Dále vzdávám díky vroucí drabým spolnbratřím: dp. Aloisa Dolkovi, faráři v Lískovicích,
za upřímnost dýšící dojemnoa řeč pobřební, dp. Janu Ramošovi, faráři v Ohnišťanech, sa dobrotivou

návštěvu a svátostní útěchu v nemoci v Pánu zeanulé prokázanou; taktéž veled. panu Jgnácí Lhotovi, faráři a apirituala v Oboře, dpp.: Josefa Hlaveovi, faráři v Chomuticích, Josefu Synáčkovi,
král. kazateli a katechetovi v Jičíně, Josefa Gabrielovi, I. duchovnímu správci trestnico v Kar
tousích, Antonínu Vikovi, faráři v Chodovicích, Fr. Matoušovi, keplanu sen. v Novém Bydžově,
Fr. Melichovi, kaplanu sen. v Hořiřích a Jana Grohovi, administratora děkanství v Jičíně, za
laskavé účastenství. .

Týmž díkem jsem povinen ct. sborům a jednotém: ct. sboru učitelskému ze Sobčic s
z Ostroměře, ct. sboru hasičskému ze Sobčic, ct. spolku sv. Prokopa v Sobčicích, zvláště pak cti
hodnému bratretvu av. růžence za zbožné modlitby a spěvy, ctěným pp. učitelům za laskavě pro
vedené zpěvy pobřební. M

U zvláštní vděčné upomínce mó zůstane vvácná účast, jakou tklivým způsobem projevila
velevážená rodina pana Aloise Erbena mlynáře v Hláska, se spanilomyslnou chotí jeho v nemoci

K době vánoční a velikonoční!

dos, Krejčík v Praze
(založeno r. 1880.)

O závodsochařskýa řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

$| Plsárna a dílny: na Letné, Bedlerd
dáho třida 613—VI1 Sklad: Velká

j. Karlova ul. € 30. Budova Sv.- Vác
> lavské záložny,

doporučuje uctivě: jesle, křížové , Beží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, .

é . křtitelny neety, 0
vědní, je dle alohuKostelů a ale ng, fedpisů

solidního provedení, čehož dokladem jest množství vy
svěděení veledůstojného dachovrenstva.
Benerace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vádyk volnému prohlédnutí v místnostech závodn.
Pioodní nákresy, cenmibya v bezplatné a

franko. Ceny levné a příznivé Aatobní podoánky.
5 Cestyk poradám konají se na vlastní náklad. 08

200000000000000000
i smrti matky mé.

jakoukoli službu laskav

toho Vám u míře nejhojnější

řemilých mých bývalých oreček

MUDr. Lad. Tvrzský
bydlí nyni v č. 36. vedle biskupské

residence.
Ordinuje ráno od 8—0 hodin a odpo

ledne od 2—4 hodin.

J00000000000000000

(ky, a čeho mně odplatiti nemožno,

Fr. Kašťák,
farář.

„ SUKNA8
na taláry a jemné modní látky

pro pány ž dámy
k vastávajícímu období

va nejlevnější pevné cemy nabízí a vzorky
na požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradei Králové.

Závod založen roku 1834.

Pronajmutí
bytů a krámu.

Na velkém náměstí v domě č. 36,
jehož majitelem jest bisk. Konsistorium,
lze najmouti krám, jehož délka sahá ode
dveří až ke dvorečku. V zadní části toho
krámu je zároveň zřízen byt. Krám jest
nově upraven.

Též v tom samém domě lze dva byty
v druhém patře do předu i do zadu naj

mouti.
Byty jsou nově upraveny a všímpří

slušenstvím opatřeny a mohou hned obý
vány býti.

Poptávky v bisk. konsistorní kanceláři,
neb v kanovnickém domě č. 52.

We-PROC "U
kupuje každý housle, struny jakož l veškeré

(4) hudební nástroje
M ve skladě Jana Čermáka v HradciKrálovéč.r

vedle 0. k.'loterie?

[Protožemázbožídobré a levně prodává."jiš

: Též správky, zvláště houslí přijímá

re a přesněvyřizuje.©4044

Nádherné a praktické dárky! “jjij
každého druhu v nejrozmani

Obrazy d zrcadla tějším výběru, solidně pra
cované rámce, vlastní výroby, lišty, římsy,
kříže, sochy a nejrůznější

umělecké předměty
doporučuje v cenách levných

mnohokrát vyznamenaný

papírnický.
Na skladě veškeré draby pa

píru, psací a kreslicí potřeby,
alba, kassety, knihy obchodní,

kalendáře, obrázkové knížky, jeale,
hry, kalamáře, těžítka atd.

Největší výběr dopisnic,
jek místních a uměleckých tak vánočních « novoročních.Patentníkrabicejj

k poštovním zásilkám ve všech velikostech.ra TÍ r mj Da<-ĎE“ C perlba ara ee m 4 2AA TRA PAOÍÍor © PŘATPAL

první křesťanský

Snížené ceny. Pevné ceny. Snížené ceny.



Národohospodářský článek.
Co by pomohlo?

Že rolnictvo základem národa a státu
vůbec, uznatí masí každý rozumný. Uznává to
i vláda naše, která předlohou svou 0 „nucených
dražstvech hospodářských“ snaží se zemědělství
pomoci na nohy. Jde nyní © to, přispějí-li
nucená společenstva opravdu ku povznesení
stavu rolnického, mají-li v sobě onu sílu ob
rodnou. Při „dobré vůli“ vlády a rolníků na
děje v nucená společenstva skládaná by nikoho
pesklamala. Ale té dobré vůle ge na obou
stranách nedostává.

Kdo přítelem lidu selského, ten musí přáti
zavedení nacených společenstev, volají jední,
dokládajíce, že my Čechové k dobré věci dáme
se jenom přinutit, Jiní však, zvláště v nejúrod
vějších krajích Čech a Moravy, vzpírají se
uzákonění hospodářských družstev.

Kdo má pravdu? Částečně obě strany.
Naříkáme však stále na to obmezování

samostatnosti vlasti naší a přece si přejeme,
bychom s: chystanými družstvy rolnic. ještě
blíže Vídni dostali, Převelmi tonžíme zavede
ním společenstev nacených novou daňku si
uložiti, ač leckterý rolník na schůzích do těch
pánů a vlády bije, že pan berní nemá smilo
vání. Z jednoho konce vlasti naší na druhý
běháme a voláme „nedejme se“ a zatím zase pro
síme poníženě o nějaký ten bičík na záda svá.
Moc mluvíme, ale nic neděláme. Necítíme
v sobě síly, pořáď jen čekáme, až vláda se 0
nás postará zapomínajíce, že svépomoc volná,
na základě lásky založená jest nade všel

Marno však mlaviti koni, že je ušlechti
lým a silným zvířetem...... A přecetu 8
tam vyšlehno vo vlasti naší plamen lidumil
nosti a vlastenectví, který vyváží mnohéochran
né zákony. Plawnen svítí nám oa cesto a přece
nejdeme za jeho světlem. Čínehnula ge srdce
uaše bolestí nad smrtí šlechetného V. Paříka
a hrdostí nad jeho působením? Ovšem, Pařík
nejezdil po Čechách, nerozpaloval srdce po
sluchačů plamennými slovy. Třebenice byly
jeho celým světem, jim žil a za ně umřel. A
skutky jeho — ua jednotlivce obrovské.

Takých následovníků více, v každé dědině,
pak se nemusíme chvěti o život rolnictva, ná
roda našeho. Třeba však každému následovníka
do srdce si vrýti slova třebenichého p. furáře,
když se s Paříkem u hrobu loučil: Nobožtíku,
drahý Václave, děkuji ti za to, že jsi mě, du
chovního správce podporoval, chrám Páně
ozdoboval, jiným dobrý příklad dával, vzorný
křesťanský život ved), své náboženské povin
nosti konal.

Z lidu našeho vzešla nám pomoc v do
bách, kdy nepřátelé se domnívali, že se národ
náš už do hroba uložil. V těch chaloupkách
doškových i nyní dřímásíla obrodná, již nutno

robudit. — Nemá-li rolnictvo lásky ku ško
ám hospodář., neodsazujte ho hned z obmeze

nosti atd., ale snižte se a jďéte k němu,
prosti jsouce věf škrobenosti a vyvýšenosti,
jinak nikdy nebode míti valné chuti ku vzdě
lání. V tomto směru snaží se aspoň částečně
působiti hosp. spolky svými besídkami.

Ale což, kdybychom zavedli to besedo
vání na venkově ve velkém? Učinili tak roku
1896 v jedné vesnici a k dobrému výsledku
aspoň pro začátek dospěli, ač v obci panovala
strana židovská, pokroku nepřející. Přátelé
lidu vyvolili si za inístnost besední ne hos
podu, ale byt soukromý. Tam shromažďovali
se ©zimního času 3krát v témdní od 6
do 9 hod. večer mladíci škole odrostlíi starší
hospodáři, jichž byla většina. Přečetlo se něco
z hospodářského listu nebo knihy, načež ná
sledovalo posouzení v rozmluvě. A už sypaly
se názory, jek to vyhlíží a vyhlížeti má u
nás, jak ty chaloupky uvnitř, jak na dvoře,
v zahradě, na poli. Budil se smysl pro krásno
a dobru. Přišlo na řadu hospodářství obecní.
Znalost samosprávy bez toho v lidu tak chu
dičká se rozšiřovala, vykládány různé zákony
a práva, samostatnost lidu se zvětšovala. Zde
by se právě hodilo, by ti, kdož stále poukazují
na to, jak advokáti tyjí z mozolů rolnictva,

aby ukázali a poradili těm chudákům selským,jak se co napíša a vůbec jak si proti úřadům
očínat.Četly ae a vykládaly noviny politické.
všem zábavné a žertovné čtení také neschá

zelo, Příkladem ze života výstražným i násle
dování hodným působilo se na mravy. Hadba

pak a zpěv národních písní dovršily zábavuesední. A nenudili ee účastníci, přicházeli
vědy, aniž byl kdo nucen. Takovými besedami
by se pěstovala vzájemnost, vespolná láska
a chuf ku práci. Besedy ty mobly by býti
jsko malé sněmovny i v té nejmenší dědině.
Tu rada a útěcha pro každého. Ale především
musí zde býti osoba, která by způsobem zábav

ným beze všeho školského nátěru udávala
směr jednání, osoba, které lid je nakloněn,
která sv+m myšlením a jednáním ukazuje ne
zištnou lásku k lidu.

A není to práce tak příliš obtížná, spíše
zábavná a osvěžující. V zimě mohlo by se
besedování prováděti častěji, v létě pouze
v neděli. Na dívky 9 ženy a pak čeleď obojího
pohlaví nesmi se při tom zapomínati. Zde
široké pole činnosti křesťansko-sociální, které
leží ladem.

Vzchopme se k naznačené | činnosti a
výsledky nás poučí, že v povznesení zanedba
ného lidu je daleko větší síla, než-li v oněch
tak úzkostlivě žádaných nucených společen
stvech. (Tímto míněním svým neodsnzujeme
snad článek přítele našeho uveřejněný ve
zprávách z kraje tohoto čísla pod názvem
„K manifestační echůzi rolnické v Pardubicích“
Pozn. red.)

Beseda.
Vanumest vobls....

V. črta o idei polepšovací z domu zatracovavých.
Abdé Hr.

Četl jsem kdysi spis pojednávající o kri
miualitě, kdež mezi jiným jsem ge dověděl,
že prý italský nadšenec polepšovací myšlénky
Fassoleti kázal nadepsati nade dvéře všech
trestních ústavů ona známá slova Danteova:
Lasciate ogni speranza! (Vzdejte se veškeré
naděje.) — Kdo měl by se vzdáti veškeré na
dějet Tak uvažoval jsem: Ti, jichž povinnost
polepšovati, nebo ti, kteří za účelem polepšení
v ústavech podobných jsou drženi? V době
našeho posavadního polepšovacího systému
jest hlas všech zasvěcenců jednosvorný, že
obojí výklad jest přípustný. Procento polepše
ných jest nepatrné. Starý „materiál“ stále a
stále se vrací. Opravda charakteristické jsou
některé figurky, nad nimiž vznášeti by se
mohla ona slova: Lasciate .... Uvádim toho
doklady.

Jeden z chovanců díval se oknem třetího
patra na uhánějící v dálce vlak a při tom měl
jeho pohled prazvláštní výraz. Stnnul jsem
u něho a otázal se: „Kam se díváte ?“
„Jen tak na to „vlákoo“, a myslím si, kdy
bych ho mohl aspoň tak chytnout a „odra
ziti“ tam, kde mě nikdo nezná, a kde nikdo
o mně neví, jaký jsem byl a jaký jsem“. Ihned
jsem doložil: „A což, kdyby se to stalo, byl
byste tam, kde vás nikdo nezná, lepším?
Vedl byste tam lepší život?“ Na to on: „To
vědí, to maj tak, jestli je to můj osud, pak
bych ani tam nebyl lepším“.

Jistý bývalý chovanec byl synem boha
tého nájemce velkostatku. Dlouho a dlouho
neměl o něm otec žádných zpráv, domnivaje
sv, že jest někde ve Švýcarech obchodním
příručím, až konečně zdrcující zvěstí byl pře
kvapen o „novém obydlí“ svého syna. Přišel
ho navštívit, a dle způsobn chování a řeči zdál
se býti velice inteligentní. Tomu samutaému
setkání byl jsem tenkráte přítomen, a to
opravdu Se zdrcajícím dojmem. V kancoláři
vrchního dozorce, u přítomnosti ještě něko
lika dozorců — přecházel onen pán nervosně
a očekával rozechvěně svého syna,

Otevrou se dvéře a jimi vchází dozorce,
přivádějící trestance. Pán propukl v hlasitý,
nsedavý pláč a nebyl schopeu a mocen jedi
ného slova.

Smuatné bylo to setkání, 3 obměkčilo syna
tak, že klesl na kolena a: prosil, žebral o od
puštění. Tu po dlouho trvající pomlčce, kterou
jen vzlykotem « vzdechem přerašoval, pravil
otec: „Tak tady jsem ge musil s tebou shle
dati! Tak až semhle to přivedl můj synl“ A
plakal znova. To byla scéna, která se nedá
zachytiti aui štětcem malíře, ani slovem řeč
nika, ani pérem básníka. Syn slibovali modré
na nobi. A když prvý dojem zmizel — vyptá
val se na matku, příbuzné, známé a konečně
na omluva svoji uváděl, že proto.se nehlásil
k domovu, poněvadž vedl v poslední době ži
vot zpustlíka. Dopustilť se totiž nejdříve pod
vodu a pak trest byl stíhán trestem. Byl pro
puštěn. A jako to inodro na nebi zůstalo stejné,
neziněněné, takým zůstal i on. Měl býti dodán
nazpět. Avšak právě v těchto dnech zemřel
někde v Německu. Smrt usoudila zcela jinak,

Podobná scenerie odehrála sa jindy, když
žena a její dvě malé dítky přišly navštíviti
manžela a otce. Aby kontrast byl patrný, jest
zapotřebí vžit se do duše těch dvou dítek,
pěti a šestileté. Byly z venkova, z té zlaté širé
volnosti a svobody. Pojednou vydá se s uimi
matka na dlouhou, neobvyklou cestu mezi cizí
Jid. Přijdou k vysokým budovám, jichž okna

zamřížovaná, kol do kola vysoká zeď — a
matka upozorňuje dítky alovy: „Tam v tom
vysokém domě jest náš otec.“ Konečně otevron
se železná vrata, vejdou do vnitř, vrata shro
movým rachotem 80uzavrou. — Děti ubožátka
čekají, kdy se co sesuje, zřítí na jejich hlavy,
— když v tom drsný hlas dozorce, v němž
děti vidí přísného venkovského policajta táže
se po jich přání: Navštívit muže a otce —
zní odpověď. Upozorní, že ty a ty dváře jest
jim minouti, než k cíli přijdou. Kráčejí
všickni ústavním dvorem, kde těch „policajtů“
se hemží a kde tu a tam objeví ee i muž
v bledém režném obleku. Tém ubožátkům se
zdá — že všechno na ně padá — a cožteprv,
když vkročí do té kanceláře vrchního dozorce.
kde okna samá mříž, všude samá zbraň.
Konečně přijde do té světnice jeden muž v ta
kové režné trestanecké šaty oděný a přivádí
jej zase „ten policajt“. Sotva že ten v režné
kazajce do vnitř vkročil, poznal své děti i ženu.
Ihned k dětem se sklání, by je políbil a obej
mul se slovy: „Moje milé děti“. Avšak děti
jako kuřátka před jestřábem choulily sek matce,
sktývaly své hlavičky v její šat a v děsném
pláči volaly: „Maminko, já se bojím“. Muž po
líbil tedy aspoň ženu, stiskli si beze slov race,
vyměnili pohled plný bolu. Muž zadíval se na
svůj oděv — a z tahu jeho tváře bylo zříti,
že chce zvolati: „Ani nevíš, jak mno to trápí,
že se takhle sbledáváme“. Děti se utišily a
matka jim řekla, „aebojtu se, vždyť je to Váš
talínek.“ A sotva že otec k dětem znova se
přiblížiti chtěl, pláč a nářek se ozval opětně.
Tento výjev opakoval se několikrát bez výs
ledku — ažs vyjeveným obličejem pronasl tres
tauec k vrobnímu dozorci tato alova: „Tak se
podívaj, je to k neuvěření. Teď teprv vidím,
jak jsem špatný, i vlastní děti se mne bojí a
mne neznají“. A opravdu jej znáti nechtěly.
Soad tento výjev — tak jsem uvažoval, bude
mocným a působícím dojmem na jeho polep
šení. Nedlouho po svém propuštění, přišel zase
zpět —

Mladík asi 22letý dodán byl do ústavu,
zevnějšku velice slušného, jinak zdvořilý a
přičinlivý. Po pěti měsících od jeho dodání
navštívila jej matka a slovy opravdu mateř
skými, když byla dříve oplakala osud syna
svého, napomínala jej k dobrému, tak jak jen
nejlépe mohla a dovedla. Odevzdala něco peněz
na jeho přilepšenou a vyhověla jeho přání,
šla do města a koupila mu dýmku. Sya slibo
val hory doly. Než sliby ty se rozprchly a
zmizely — jako mizí ranní pára. Rychle. Neboť
Již během týdne přelezl zeď a utekl. V krátké
na to době, byv četníkem zpět přiveden,
litoval svého nepředloženého činu.

Ke konci uvedu případ, opepřený humo
rem, o neklidné a vrátké povaze našich lidí.
Několika nadešla doba „drahotinky“ — svo
body. Byli propuštěni. Jednomu z nich, doved
nému a pilnému zahradníkovi, kladl jsem na
srdca polepšení opravdové a dodal jsem, „když
se lidé loučí, říkávají na shledanou. Tato však
slova pro nás neplatí. Všude jinde, jen ne zde
na shledanou“. A odešel. — Po několika mě
sících objevil se však zas. Ihned jsemjej upa
matoval na slova našeho rozchodu, k nimž
zcela cynickým klidem, v největší „dobrotě
srdce“ svého odpověděl: „Prosímich se na mě
nehněvaj. Ale vono se mi tak silně po tomble
domě zastesklo. Tak jsem raděj přišel dřív“.SET
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hovna národní Z rozmarů života. Novely Boh.
Brodského. Roč. XXIV., seš. 45, 46., 47. a 48. po
20 h. Sebrané spisy Karoliny Světlé: Upomínky.
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Oo z kasárenské romantiky. Seš. 9.210. po 26h.

tárna českého lidu. prokoje Chockolonškahistorické romány a povídky. Sv. XV.,seš. 90., 91.
s 92. po 20 h. Nakladatelé Bursík a Kohoutv Praze,

Přítele Domoviny roč, XVIII., av. 2. obsahuje reselým humorem líčený cestopis N. A. Lejkina
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dek při veškeré jemnosti slobu hluboce rozveselujících.
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vazačským. Napsal Václav Gottwald. Nákladem J. L.
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Obzor. Roč. XXIV., číe. 24. Předplatné na rok
4 K o administrace Obzora v Brně.

Pravý Malinský křen
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5 kg. 25 kořenů 4:50 K
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ADOLF VAGHEK.
doporučujeevinowací okenice z vlnitého plechu zaručenéocelového,velmilehce
jdoucí. Svinovací okenice plátěné, samočinné,vlastníhovzoru.Montování noslě

a všech nýtovaných součástí stavebních Výroba kolemnýchoken faconových,veškerýchmříží, náhrobních I zahradních, vrat, plotů,balkonů, výplní do dveří 3 t. d
ZvláštěupozorňujiP. T. pány stavitele na práce stavební, výhradně

vlastní výrobky nejpraktičtějšícha nejdokonalejšíchvzorů,vlastníhovynálezu,kleštin
do zdí a vůbec veškerých prací jak stavebních tak i uměleckých vŠe Za ceny vý
robní ee zárukou.

V úctě veškeré Adolfí Vachek,
stavební a umělecké zámečnictví v Hradcl Král.,

Dlouhá ul. č. 108, naproti cejchovnímu úřadu.

Josef
Štěpán,

závod

pozlacovačský

v Pardubicích,

oltáře, kazatelny,
všeho druhu sochy
a veškerá do oboru
toho spadající práce

v nejmodernějším
provedení a v cenách

velmi levných.

Navštivenky
všech druhů

nabízíBiskupská
kaihtioekárna.

zasílá franko každou stanici

A.Jakubec, Kutná Hora.
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pochvalných uznání.

ČENĚKCupr BUBEN,

Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Ludvík Knepr
w Hradoi Kralové, Malé náměstí č. 117.

vedle záložny. Záclony. Žíněnky,



Beseda.
Dárek štědrého večera.

(Napsal J. Jirea)

Jakoby kouzlo štědrého večera obetkávalo celý
svět, visíc ve vzduchu snášelo se zlehounka ve
třpytných vločkách sněhových, obráželo se v oknech
poslední chaloupky jako nádherných paláců, po
zlaceno červánky západu. Všude šum a ruch, po
svátné nadšení a z očí jiskrami srší neznámá touha
a radost. Sféry veškerenstva zdají se hráti moc
nou hymnu a odevšad k sluchu zavznívá: Ve
selte se národové... . Kouzlo štědróho večera
proutkem svým dotýká se srdcí — ona se roz
vírají jako růže, a útrpnost, soustrast, láska
k bližnímu rozlévá se z něho kol; dotýká se
zaťtaté dlsně — a ona povoluje, aby z přebytku
zlata udílela chudým, připravila radost trpícím,
ujala se toho, který ve světě nikoho nemá|
Povznáší jej výše, — k světlu planoucímu na
pozlaceném stromku, k světlu velikému, nebes
Pánu, ozařujícímu celý svět; zahlazuje bol, stírá
slzy, vzbuzuje na rtech úsměv blaha, vyluzujíc
slova díků. — Duše uvažuje, přemýšlí, proč všecko
tvorstvo plesá; chce býti šťastna, chce viděti štěstí
okolo sebe, — dobrodiním zahrnuje trpící. — —

Právě bylo dopoledne, když zbožný lid vra
cel se se svatého pole, kam doprovodil ku věč
nému odpočinku matku, opuštěnou ženu, která
po sobě zanechala dva sirotečky, chlapce sotva tříle
tého a dívčinku dvouletou! Jak těžko umíralal....
Téměř hlady, vysílením a bolestí nad sklamáním.
Okem strbaným dívala se na ty své miláčky, hra
jící si na podlaze malé ale čisťoanké světničky.
Zemřela v bídě — slabá, opuštěna, Muž, který jí
sliboval blaho, zanechal ji v nouzi a sám prchl
v dáli nezvěstnou, — opustil ji i její dvě dítky,
— aby necitelné srdce své utápěl v radostech
světa, — jinde, — ve víru velkého města. Nedo
stačila mu žena tichá, zbožná a pilná, — nenáviděl
ji pro zbožnost její, vysmíval se jí, týral ji, až
konečné prchl, — zapřev vlastní svou krev, Kde
žil, — kdo ví, žil však hýřivě, bídně, v kalu, ja
kým naplněna už dříve duše jeho, — zapomněl,
— nevrátil sel

Žena jeho strádala, pracovala, do noci bděla,
jen aby nutnost denní opatřila, — udřela se, —
unavila k smrti, Byla tuze hrdá, než aby šla hle
dat u bohatých podpory, a bohatí tuze nevšímaví,
než aby jí pomoci třeba rozšafně byli poskytli.
Nestačila slabá její ruka, aby se uživila, odepřela
si, jen aby její děti měly co jísti; uštvaná, vysís
lená předčasně hynula, až hrob učinil strádání
jejímu konec. Umírajíc jen žehnala hrajícím si
dětem a prosila malého Ježíška o láskuaslitování
pro opuštěné děti, — siroty. Poslední vzdech její
byl posledním jim pozdravem.

V paláci bohatého továrníka bylo dnes
slavnostně živo. Plno ruchu a spěchu, jen aby
večer— štědrý večer,byl co nejnádhernější,Továrník,
zaměstnán skoro celý den ve své továrně, pro
pustil dříve pracující lid, vyplativ mu mzdu, aby
měl pěkné svátky, a vracel se ke své ženušce, kte
rou něžně a vřele miloval. Přáním jeho jen bylo,
aby milené bytosti co nejdříve radosti způsobil;
vždyt beztoho byla stále smutná a jakási touhe
zastírala její srdce. Byli spolu již na desátý rok.
Bůh žehnal jim na statcích, ale nebe neusmíva'o
se na ně očkem ni líčkem roztamilého dítěte, po
kterém tolik. toužili, Trápili se oba, že Bůh
zavřel jim ruku svou; muž četl v zraku své milé
ženušky touhu po dítku, ale nikdy ni slůvkem se
nezmínil, by nerozlítostnil ještě více citlivé její
srdce a Ženuška činila a zapírala se před mužem,
jen aby nedala na jevo, co ji trápí, šetříc tak i
svého muže, Jak se mazlíveli rádi s cizími dětmi,
jak je zvali do nádherných svých pokojůl Děti
přijímaly sice laskání, pamlsky, ale vracelo se
s touhou každé ke své vlastní matce,

Desetkrát slavili pospolu vánoce, desetkráte
již strojili stromek, ale desetkráte byli u něho —
sami. Oblédli se jeden po druhém — ohlédli se
kolem, ale nebylo tu toho, komu by vlastné ten
čarovný stromeček patřil. Dnes však pan továr
ník spěchal, jakoby sám ještě mnoho měl vyko
nati; ani se nezastavil u milé ženy své, aby ji
poceloval, spěchal do zadních pokojů. Danessán
strojil stromek — okrašloval, zavěšoval, rozsvěcel,

svým tajemství uzavřel, jen jemu vše sdílel, s ním
hovořil, šeptal, pro jiného nemaje zájmu. Konečně
rozčilen v ardci, očekával okamžik vhodný, okam
žik štědrého večera. Před večeří konečně vloudil
se do pokoje své milé ženušky, která již netrpělivě
Čekala a divila se, proč mužíček její tak dlouho
otálí, — ach snad ji chce prekvapit, —ale věděla,
že budou zase sami, Konečněl Šlispolu zavěšení
v rámě, on. jakoby se již těšil, — spěchal, dychtiv
viděti odraz překvapení v oku své ženy. Rozhr
nula se záclona u dveří, skrývající ozářený astro
meček! Paní na prahu stanula, unesena krásou
pohlížela na stromečekzářící, :na dárky rozložené,
jek to bylo vše úchvatné; ani hned nepozorovala,

koho jí její muž předvádí — dvě dítky, chla
pečka a dívčinku v krásných nových šatečkách.
oJežíška« ti dávám moje drahá, — nehněváš se
na mne? Dovolíš, abychom si směli vzíti tyto dva
sirotky — opuštěné, jimž matku dnes pochovali?
Buď jim matinkou ... ani nedořekl — a v obětí
těsném, v oběti lásky a díků spočívala v náručí
jeho — milená žena. Slova nepronesla, ale slzy,
které vytryskly jí z očí, byly mu mluvou, jak
něžné překvapení připravil své ženě, Ruku v ruce
kráčeli k večeři, — ona dívčinku, Gn chlapečka
si veda. T

Zprávy hospodářské.

Aby ptáci neobtěžovali včelím. Za
bíjetl ptáky není rozamné. Raději vezmi pro
vázek, připevní n. jednom jeho konci syrový
brambor, zastrkej do něho vodorovně a stej
noměrně čtyři veská husí nebo slepičí brkam
přivaž celek na bůl, která se drahým konce a
před včelín zastrčí tak, aby se brambor
s brky účinkem větru neustále pohyboval.
Toto „strašidlo“ zapudí od včelína všecky
ptáčky.

Hnojení ovocných stromů po úrod
ném roce je velmi prospěšné. Tři Švestkové
stromy, jež měly hojnou úroda, byly loni na
podzim prořezány a jeden z nich pobnojen
zetlelým hovězím hnojem. A příštího jara
všechny tři opět kvetly, nasadily ovoce, jeu
že s nehnojených brzo spadio všechno, kdežto

pobnojený přinesl hojnost krásných zralýchplodů.

Pěstování zémáků ze semene. (Dlo
Obzora hosp.) Zemák jest velmi důležitou plo
dinou hospodářskou. Bez zemáku by se dnes
takřka lidstvo ani neobešlo, neboť jest vele
důležitou potravou lidskon, vzácným krmivem
pro zvířata a důležitou surovinou pro prů
myslové závody. Zemák při přiměřeném po
časí jest také plodinou velmi úrodnou. Avšak
stálým pěstováním téhož druhu brambor,
nejsou li zlepšovány neb za novou odrůdu vy
měněny, ztrácejí časem pozvolna svoji úrod
nost a stávají se méně výnosnými. Zakoupení
nové odrůdy zemáků od původních pěstitelů,
vyžaduje obyčejně značného nákladu, neboť
takové novinky jsou vždy nepoměrně drahé,
a při tom často jakosti dosti pochybné. Vý
hodnější a doporučitelnější pro rolníka jest,
když sám se přičiní o zlepšení zemáků a nové
odrůdy sobě vypěstuje, aby nemosil za po
chybné novinky peníze posílati i do ciziny.
K tomu postačí jen trochu práce a trpělivosti.
Jak může rolník novou odrůdu zemáků vy
pěstiti, povíme v následajících řádcích:

Každý rolník zoá na nati bramborové po
odkvětu utvořivší se kuličky somenné. Na
podzim spadalé kuličky se seberou a nechají
několik dní na výslanném místě ležeti, aby
změkly. Z měkkých se seménko vybere a
řádně ve vodě propere, nechá se vyschnouti,
a pak se uschová na suchém místě, aby ne
ztratilo na. klíčivosti. Na jaře, počátkem
května, nebo jíž koncem dubna zaseje se Se
méako ma výslanný, malý záhonek, a je-li
dosti teplé počasí, zalévá se, neboť seménko
to potřeboje ku vyklíčení značné množství
vláhy. Počátkem června, když rostlinky již
povyrostly, přesazují se na připravené pro
ně políčko. Po přesazení počnou rostlinky
bujně růsti a je třeba nyní hojně země jim
přihrnovati, aby mohly. dosti podzemních od
denků tvořiti a hlizalky nasazovati. Přijde
podzim 4 jsme zvědaví, jakou první sklizeň
budeme míti. Vybrané hlízy jsvu malounké,
zvící hrachu, až vlašského ořechu. Docílil jsem
sám také mnohem větších hlíz, avšak velmi
vodnatých a k požívání nezpůsobilých. Hlízy
sklizené uschovávají se přes zimu v přiměřeně
chladném sklepě. Druhého roku vysázejí 50
hlizolky na pole do řádků a nochá se jim
dosti prostoru, aby mohly dobře vyrůstat.
Na podzim téhož roku sklízíme zemiky již
dosti velk“, ale k požívání ještě nevhodné.
Jsou ještě velmi vodnaté a působí dávení. Pří
štího jara vysadí se tyto hlízy do dobré, úrodné
půdy, ošetřují se jako roku předešlého a na
podzim konečně obdržíme to, po čsm jsme
toužili. Obdržíme zemáky většinou nové od
růdy, velmi často zlepšené a výnosné. Já na
př. dodělal jsem se tak odrůdy skytající 30 —34
dosti velikých blíz pod jednou sazenicí. Co
do chuti předčily dřívější zemáky značně, jsou
proto na trhu hledány, a co hlavního — nepo
dléhají hnilobě. Sám jsem učinil pokus, bych
80 přesvědčil, jest-li vzdorují. Důkaz o vzdo
rovitosti proti hnilobě získal jsem tím způ

sobem, že měl jsem nové ty zemáky sázeny
v dolíku, kam přívalem dešťovým naběhlo
tolik vody, že po více než 14 dnů byly ze
máky pod vodov; trvalo to značně dlouho,
než místo to vyschlo a přece při sklizni nebyl
ani jediný brambor nakažený hnilobou.

Doporučuji proto po vlastní zkušenosti,
aby rolníci sami k vypěstování nových, pro
jejich půdy a podnebí zajisté nejzpůsobilejších
odrůd zemáků se odhodlali. Výsledek jim
trochu té vynaložené práce skvěle zaplatí.
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Supertstáty Až
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animální a minerální

nejlevnější fosforečné hnojivo pro
všechny půdy.

Zajišťuji rychlý účinek a nejvyšší
výnosnost.

M9“Nenahraditelné “U8

k podzimní setbě
jež nelze žádnou jinou kyselinou fos

forečnou nahraditi.

Dále: kostní moučku, chilský ledek,
síran amonatý, soli draselnaté, kalnit,
specielní hnojivo pro stébliny a oko

paniny (kulovatiny).

Poštornskou sádru superioslátovou
ku vrchnímu hnojení jetelišť a konservování

chlévskémrvy, pícní vápno

dodávají s přesnou zárukou obsahu
továrna na v Břeclavi

kyselinusí- Á SGHRÁ Poštorněrovou Aumě. “ a v Lísku
lá hnojiva Reztokách.

Ústřednípísárna: PRAHA, Jindřišskául. 27.
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Veledůst. duchovenstvu, sl. řeholím, ústavům
a P. T. obecenstvu

uctivě oznamuji, že za tovární ceny zboží
zasílám: Kartáčky na zuby, kartáče na
vlasy, houby k mytí, žinky, toiletni mýdla
ve velkém výběru, ústní vody, vůně ve
stkvostných kasetách, hodíci 6ek vánočním
dárkůma j.

Výborné creamy ku holení Maton a
Sehaving colambia na místo mýdla zasílám
rovněž za velmi levné ceny.

Pravé angl. vyzkoušené břitvy,
za jichžto výbornost jako odborník ručím, za
sílám od 1 zl. 20 kr. výše. Nehodící se
břitvy přes vyzkoušení vyměním nebo
penize vrátím.

Vůbec veškeré toiletní zboží nabízím od
3 kusů počínaje za ceny tuctové.

Při větší objednávce poskytuji svláštní slevy.
Zásilky na venek rychle a eprávně vyřizuji.
—, Prose za dobrativou přízeň ujišťuji, že
jedinou snahou mojí jest, poctivě ku spokoje
nosti všem milým P. T. zákazníkům posloažiti.

V dokonalé úctě

Václav Dvorský,
sklad voúavek a tojletních potřeb ve velkém i malém

Praha I., Etlščina tř. 1 n.

ba
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JAN KALIS,
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zdravotních a

Veškeré práce z odboru maleb umě
lecko-průmyslových 'provádí ae s přesnou
dokonalostí

v malířské dílně

Ludvíka Nejedlého
v Novém Bydžově.

Zvláště se doporučuje specialní znalost
uprováděnímalování kostelů v růz
ných případných slozích; malování sálů,
salonů, pokojů a divadelních dekorací;
maleb obrazů nových, restaurování obrazů
starých; maleb facadních frescových, maleb
ua 8kle, na dřevě a na kůži.

MY“Práce a objednávky-ij
přijímá pro mou malířskou dílnu, kteráž
již v roce 1880 založena byla v Hradci
Králové, můj zástupce

Rudolf Tomášek, malíř
bytem v Hradci Králové

. na Velkém náměstí č, 36, vedle bisk. residence,

Jan Kryšpín,

(J. Šyraltecie synovee ná
odborný umělecký závod

malbu oken kostelních
PRAHA-—-I.,

6. 145 st., Malá Karlova ul. čís. 99
nové blíže Malého náměstí (dříve
přes 60 roků na Malém náměstí

pod loubím) doporučnie se

ku dodání oken chrámových,
od nejjednoduššího aš k boha
tému fgurálnímu provedení a
slce js se šelešnými rámy, sí

těmi i vsasením.

Vedkeré rozpočty, skissy 1 odborná
rada besplstně,beze vší závaznosti

ku definitivní objednávce.
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Založeno roku 1886.
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tt J. Bazoni, Počátky. ©A onaoau
Pro- každou rodinu a výbavy pro nevěsty

jest nejlepší, největší a nejvýhodnější nákap ruko
dílného, Iněného, vlněného, bavlněného a damašk.
zboží u ryze českého, křesťanského, avópomocného
lidového podniku

„VZÁJEMNOST“,
tkalcovské výrobní opoločemstvo

v Hronově nad Metují,
které vyrábí a levně dodává všecky druby, jichž
v domácnosti jest třeba.

Vzorky a cenník zasílají se obratem pošty
zdarma a franco. — Pro naše katol. spolky po
volujeme zvláštní výhody.

P
Josef Neškudla,

c. a kr. dv. dodavatel

vJablonnémnadOrl.č.d.06
doporučuje P. T. veledůst. duchovenstva

i všudeš osvědčený a mnoha dopora
čeními nejčastějí vyznamenaný

©. a k. dy. výrobní závod

však kostelních pařameníů,
praporů a kovového náčiní. — lustr.

cenníky, vzory a předměiy k výběru napožádání franko se zasílají.

Adresa vždy doslovně úplné.

Pan Josef Krejčík,
umělecký závod sochařský a řezbářský

Pínárna a dílny: Bubna 612-VII. Sklad: Vel. Karlova ul.
č. 30. Budova sv. Václavské záložny.

(ESTEEZasílaje povinný obnos, vyslovují největší spoko
jenost. Socha Pana rie Lourdaké, jož v pořádku došla,
jest vakutku dílem nměleckým. V nadějí své jsem se ne
zklamal. Vše, zvláště však, což bylo mým vřelým přáním,
oblíčej Bohorodičkyjest vskutku zdařilýi nn Ceny
Va še jsou ovšem něco málo vyšší neš u jiných dílen, na
př tyrolských, nelituji všsk nepatrného rozdílu toho a

v případěpodobném obrátím se k Vám opět. Český +robek najde zajisté i zde, jak doufám nznécí a Vy příz
nivců. S upřímným poadravom a s diky srdečnými sna

nenám ne oddaný P. Bohumil Němec,
. vikář. .

V Pečíně (Přímoří), dně 21. května 1897.

OKOKOKOŮ

P. T. obecenstvu
se doporoučí

cukrářství
JOS. FIALY.

Baf“ Tam lze dostati čerstvé,
ohritné a jemné pečivo."if

Klicperova ulice bued za hlavní
trafikou. <



E Golčova Jeníkova. PanRichardFiedler,
oajitel velkostatku v Golčově Jeníkově, jako předešlá
léta tak i letos daroval k vánocům obudým školním
dítkám 500 K.

Z Nechamie. Zpěváckýspolek „Hlahol“v Ne
chanicích pořádá v úterý dne 81. prosince 1901 v sále
na „Hůrce“ v Nechanicích aylvestrovský večerza účin
kování prvního českého recitátora p. Josefa J. Horáka
a jeho choti pí. Hedviky Horákové, chovanky operní
školy Pívodovy v Praze. Začátek v 8 bod. večer,

Různé zprávy.

Speciality „Času". Vč. 304.čteme:„Dnes
neslyšíme a nečteme o jiném než o rozhraničování
diecósí; kněžetvo obou národností vyatopaje tu jako
„obránce národností a jazyka, tedy na pole, které pří
sluší jen stranám politickým". Nedávnopro
minul Čas evangelickým duchovním mravní bezáhon
nost, dnes promíjí katolickému duchovenstva snaby
vlastenecké. Na všecky snahy kultarní, mravníi vlas
tenecké v Čechách vymůže vi nyní patent lidová strana
realistů, která dle inseratu v témže čísle vede obchod
krví. Ka prodeji krve bychom my uotva dosáhli kon
cesse, protože by byla obava, že šíříme pověru 0 židech,
čehož oČasn nikdo se nebnde domýšleti.

Soclalní demokraté proti rovnému
právu hiasovacímu. | Přímosensačněpůsobilo
adělení českých zástapcův
cialní demokraté hlasovali v Úrazovněproti rovnému
právn hlasovacímu při volbách do Úrazovoy. Naopak
se vyslovili pro hlasovací právo plarální dle velkosti
jmění jednotlivce. Tento čin zástupců socialní demo
kracie zabíjí na dobro veškery jejich dosavadní snahy
po všeobecném rovném právu hlasovacím. Všechno
jejich učení o rovností občanské, o rovnosti práva hla
sovacího, o právu proletáře ukázalo se faleinon frásí!
Oni dávají tomn, kdo má větší podnik, více klasů,
než toma obyčejnéma proletáři. Tak dovedou v prakei
hájiti práva prostéhoobčana| Cenu člověka počítají
dle jmění. Tedyaž tam dospěli se avojí morálkou!
Lidé, kteří dovedou rovné právo hlasovací zraditi v
jednom případě — ti ae odsoudili sami a nejsou hodni,
aby byli brání do epolečnosti těch, kteří se opřímně
zasasují o všeobecné rovné právo hlasovací!

Jek vysokého stáří mohom ptáci
dosíci © Pokudje známo,vydrželdosud v zajetí
jen jediný slavík 15 let na živa, drozd 17let, 20a půl
roku starý kos snad ještě žije, jediný stehlík byl 28
a polní skřivan 24 let stár. Krkavec a papoušek šedý

„dosábli 50, barran indický dočkal 64 let stáří, jedna
sova 63 a jiná 68 lot byla na živu, volavka dočkala so
80 let, labuť 70 a hasa 80 let stáří. Ktarého nej
vyššího stáří mohou dosíci ptáci na svobodě, nelze
sice udati, že však vydrží takto na diva maohem
„déle nežli v zajetí, jest samozřejemo. U ptáků, dokad
„jsou zdrávi, nemění se stářím zevnějšok tak jako u
lidí; jsou-li třebas BO Jet staří, mají poří co do barvy
i vzezření takové, jako kdyby jim bylo 6 let. Skvr
nité a roztřepené peří, ohyzdné běháky, nesouměrný
zobák atd., kteróžto vlastnosti, pokud jim nejsou při
rozeny, se obyčejně účinkům stáří přičítají, nelze u
nich zs známky choroby považovati. Zajímavý článek
tento vyjímáme z právě vydaného čísla 52. Lýdenníku
„Hospodář českoslovanský“, jež obsabaje
kromě toho i množství jiných zajímavých statí. Na
kladatelství A. Reinwarta v Praze ve Vodičkově ul.
č. 23. zašle každému na ukázku číslo výborného to
hoto týdenníka, na nejš předplácí se celoročně pouze
10 Kor., zdarma, kdo o to požádá.

Jakého byl Shakespeare nábožen.
„ství Již Gaizot a po něm Haich dokázali, že Sha
kespeare byl vyznání katolického, Nicméně vznikaly
-o věci té různé pochybnosti, až teprve nyní věc na
dobro rozhodauta jest objevem pravé závěti Sbakes
„pearovy, jejž po dlouhém a namáhavém pátrání učinil
megr. Rougemont. Závěť ta počíná slovy: „Ve jménu
Otce, Syna i Dacha sr. prohlašají já, William Sha

heopenre, nehodný úd svaté apoštolské římské církvea
Nkádlivé povětří. V několikadnech před

štědrým dnem bylo tak teplončko, žo na naší zabradě
jié počaly na keřích leckde zvědavě vyhližeti zelené

popence. je-li již čas. Také nám ezaslal v pouzdrup. Jurkovič živého šlutáska v Chrasti chyceného;
šelma bned po otevření pouzdra ukazoval probuzenon
-energii Ččílosti poletováním po redakci. Zmátl ae
v čase ještě notně, Nenahradí nám „ledoví mužové“
ny evoa zdrželivost spoustemi sněhu o veliko
nocích :

Spisem hlebokého významu jestKe
louskovoČeské státní právo, k jehožsepsáníbyla
spisovateli především praktická potřeba vzniklá zá
psem národa našeho za státní avéprávnost zemí ko
rany České. Spis pro opřímného Čechav novější fasi
naších politických zápasů naprosto nepostrádatelný|

Politik i vlastenec, jenž neprostudoval spis Ka
louskův, mohl by o sobě jen říci, že „české státní
právo“ jest v jeho ústech pouze frásí a hluchým heslem,
ješ nemůže podepřít: platnými důvody, které a nevšední
pílí sneseny jsou ve spisu Kalonskově. Vědomí jejich
četnosti a historické bezpečnosti musí proniknouti do
nejširších vrstev našeho lidu a státi se duševním ma
jetkem každého vzdělaného a upřímného Čecha. Spis
vydalo nakladatelství Barsík a Kohout v Praze, Vác
lavské nám. č. 24. Cena vzhledem k objemu a obsahu

„jeho jest mírná, atojíť výtisk nevázaný pouze 8 K,
skvost.vázaný,hodící se výborně sa novo.
roční darek, 10 K.

Výtečný plot živý, jalovcovýje nejkrásněj
ší obrubou sahrad, sadů, lak a dvorců selských,
obrání lépe než kterýkoliv jiný plot před nepovola
nými hosty, a nad to mnobým ptákům skytá velmi

hledaný útulek s v zimě i potravu. Nejlépe daří se
na svaha a v polohách vydších; třebas i v písečné
jílovině ještě se zachytne a bují. Sazenice třeba si
vy vati ©doma, neboť u sahraduíků | jsou
velmi drahé. Na vhodný zábonek vysejí se bobule
velmi časně s jara. Semeniště se často kypří a pleje,
aby útlé rostlinky rychle ae rozvíjely v silné saze
nice. Na místo skypřené vysaznjí ae 80—40 cm. vysoké
keříky 2—3 leté za vlhkého počasí z jera, iakmile
půda rozmrsla. V drahém roce po vynášení třeba jiš
plůtek atříhati.

Pre kašdou domácnost. Úsporačasua

prádla byla vůděí myšlénkou, jíž řídilo se „Družatvouspodář“ v Hustopečích, savádějíc mramorové pračky
a prací stroje. Pračkou mramorovou docílí ne krás
ného prádla a šetří se látky. Prací etroje pro domác
nosťjson pak dnos takřka nezbytnými. Týdenní prádlo
vypero ae za 1—3 hodiny; při tom jest domácnost
něetřens páry a shonu. Den prádla nemusí býti více
postrachem. Nepatrný výdaj obradí se nejdéle do roka.

Může-li se Busko zříci Slovanů?
(Píše Kurýr). Tonto otázkou zabývá se ve avé ne
dávno pod titulem „Zamorozki“ vyšlé knížce ruský
poblicista Šarapov « odpovídá na ni záporně, Neboť
řekněme, praví Šarapov, že se vyplní pangermánský
sen. Rakousko pohltilo rakouské Slovaoy, a Německo
opět Rakonsko, To by se dle náhledu Šarapovova
stalo, jakmile by se Rusko zřeklo Slovanů. Změnu
tuto pocítil by nejdříve ruský mužík, jenž by maosil
platiti dvojnásobnou a anad i trojnásobnou daů na
vojsko. Slovanství jest tedy, pokud se opírá panger
manismo, přirozeným epojencem Raska. Bolharské,
erbské a Černohorské vojsko jest levým křídlem
raské vojenské moci, a země ty nežádají od Ruska
ničeho, než politickou moudrost a rozšefnost. Rusko
nesmí zapumenonti také svého světového úkolu. Jost
před ním Německo s 50,000.000 obyvatelů, slabé
Rakousko, více méně závislé Srbsko, Bulharsko a
Černá Hora a paralitické Turecko, Který Ras by si
přál, míti před sebou Německo se 80—130 miliony
obyvatelstva? A taková vyblídka není nepravděpo
dobnou, jakmile Rusko ochabne, Němci su již nyní
vtlačojí do Rakouska, ua Balkán, Malon Asii a —
Rasko. Rasové neocenili dosnd oprávně německou
koltorní alla v Rusko, a již nyní objevnjí se příznaky
málo potěšitelné. Jak by se tedy Rusko moblo zříci
slovanské otázky, když jest tato ve své jsoucnosti
nejblavnější a nejdrahocenějšízbraní Roska? Jakou
však má býti ta roská slovanské politika? Myslíme,
že více slovanekon a méně než dosud ruskou.

Pánům dopisovatelům
odporoučíme na začá, „ nového ročníku las
kavé pozornosti pravidla, jimiž aby se laskavě
řídili, prosíme:

1. Co listu sděliti chceš, sděl hned: nebo
jen co nové se líbí.

2. Buď etračným ve zprávách. Tím uše
tříš času redakci, sazeči, korrektoru i sobě.
Zásadou tvou buď: věc,a nikoli slohový úkol;
proto pryč a dlouhými frásemi.

3. Piš jasně; proto piš čitelně zvláště
cifry u jména.

4. Nepiš „dues“, „zítra“, nýbrž udej den
a měsíc.

5. Rozděluj věty více tečkami než čár
kami. Varuj se dlouhých vět.

6. Neopravuj slova, zvláště ne jména a
cifry. Škrtni raději chybné slovo a napiš
správné nad ně, vedle nebo na okraj.

7. Hlavní, důležitá věc: Nepiš níkdy,
nikdy, nikdy rakopis po obou stranách papiru.
Rukopis po jedné straně papíru psaný snadno
dle potřeby zvlášť při spěchu dá se přestřih
nouti a různým sazečům rozděliti. Rukopis
psaný na obou stranách sázeti může jen je
diný sazeč. Na rukopise ponechej okraj pa
píru prázdný, aby bylo místa pro opravy a
přídavky.

8. Pročti, co do Jistu zasíláš, po napsání

9. Vždy udej redakci své jméno. Jen
tak má zpráva Tvá ceny. Jména Tvého redakce
nezneužije.

10. Nevybýbej se při zvlášť důležitých
zprávách telegramu. Výlohy redakce ráda za
praví. Krátce avšak jasně uprav znění tele
gramu. Jméno zasílatele nutno připojit.

11. Zasílej zprávy poštou ne na osoby
jednotlivé činné v.redakci, tiskárně a p., ný
brž na redakci samu. Nepřítomnost osob za
viňuje zpoždění.

Všem dopisovatelům přejeme v novém
roce hojně chuti k dopisování. Prosíme pak,
aby 8 námi měli trpělivost, jako trpělivost
snažíme se s dopisovateli míti i my.

Literatura.
Názorné květena zemí koruny české. Na

p Fr. Polívka. Sešit 45—48,Cena seš. 60h. Naladatel R. Promberger, knihkopec v Olomouci. Potě
šitelno je u díla Polívkova a zároveň dokladem vzrů
stajícího zájmu pro dílo to, že nyní rychle spěje ku
konci. Ilustrace jako v celém díle předchozím, ne

obyčejně názorná, text poutavý s poučný — jest
pravou pochoutkou probírati listy díla tak vzácného.
Odporučujeme.

Serafinské Květy. Roč. |., č. 8, Administrace
Seraf. Květů v Olomouci. Předplatné na rok 3 K.
Beraf. Květy se za krátkou dobu svého trvání velice
mesi terciáři rozšířily.

Method. výklad nového katechismu. Složil
ThC. Matěj Lhotský, professor náboženství v Soběslavi.
O naději a modlitbě. Seš. 5. a 6. po 38h. Nakladatel
V. Kraas v Táboře.

Z pole 1 lesa. Pravda i lež z mysliveckého ži
vote. Napsal Bob. Brodský. JI. illustrované vydání,
Nakledatel R. Promberger v Olomouci.

Básnické spisy Jar. Vrchlického. Mythy.
Seš. 5., 6. a 7, po 34 b, Nákladem J. Otty v Praze.

Jos. Ehrenbergra sebrané Spisy. SvazekII.Seš. 27.—28. NáklademCyrillo- Metbodějského knih
kupectví G. Francl « Praze. Cena 64 h.

Dějiny literatury anglické. Sepsal H. Taine,

prožil prof. O. Sýkora. Kritické knihovny ev.XVIJÍ.(l I., seš. 4. za 48 b. Vydává Josef Pelcl v Praze.

Fomau (Gordějev. Román. Napsal Maxim Gorký.

Z ruštiny přeložil an Wagner. Moderních autorů slovanských dil I., seš. 1. za 80 h. Vydává Frant. Ho
vorka, knibkopec v Praze, v Žitné ulici.

Bible a nejnovější objevy v Palestině, Egyptě
a Aesyrii. Sepsal F. Vigoaroux, řiditel semináře v Pa
říži. Přeložil prof. Dr. Ant. Podlaha. Seš. 48.za 20 h.
Nákladem Cyr.-Meth. knihtiskárny V. Kotrba v Praze.

Časopis Musea království Ceského. Roč.76.
Svazek 1., 2., 4. a 4. Redaktor Ant. Trohlář, Nákla
dem Musea království Českého.

Spolek sv. Vincence r Paula pro dobrovolné
ošetřování cbudých v král. Českém. Na oslavu a5le
tého jubilea napsal Tomáš Škrdle. Nákladem spolku
ev. Vincence z Paula.

Českoslovanský Iosprdář. Roč. XXXL,čís.
48., 49., a 50. Celoroční předplatné 10 K. Majitel a
vydavatel A. Reinwart v Praze.

Hospodářský list. Roč. XXVII, čís. J., 10. a
11. Roční předplatué 10 K. zasílá se administraci do
Chrudimi.

Milotický Hospoléř. Ročník XII., čís. 12.
Roční předplatné 2 K 40 h posllá se administraci do
Milotic u Hranic.

Listérna redakce.
J. J. v H. předplaceno do 31. prosince 1901.
P. T. čtenáře „Obnovy“ prosíme o udání adresy,

kde vyrábějí lýkové koberce na dlažbu chrámuvou
pro dobu zimní.

(Zusláno.)

Programový leták
vydaný v 10.000 výtiscích byl během měsíce roze
brán namnoze jen epolky hradecké diecése. Kdyby
se přece některé spolky o leták blásily, zaznamenají
se tyto přihlášky a přikročí se ke II. vydání, bude-li
slušný počet zaznamenán. Výtisk jsme prodávali za
2 haléře.

Marzyho„fakouské nauky občanské“
— výtečné to knížky pro politické vzdělání členstva
našich upolků — jest ještě několik exemplářů na
skladě a prodávají se po 2 K 10h — v čemž již
jest poštovné započítáno.

Objednávky čiňte na

vlp. Františka Jukla,
kaplana v Hradci Králové.

(Zasláno).

Vysvětlení.
„Obnova“ v minulém čísle přinesla zprávu na

depsanou „Podezřelý projev díků“, v níž prohlašuje
se po příkladě „Našich listů“ dík, jejž několik vika
riátů králohradecké diecése zaslalo firmě Václav Ko
trba v Praze za osobní projev p. dr. Sojky. Aby byl
dán průchod pravdě, konstatuji zde jménem ostatních,
de skutečně firmě pana Václava Kotrby byl dán
projev díků od šesti vikariátů králohradeckédiecése,
těch totiž, jež účastnily ae svými delezáty volné
konference v Pardubicích dne 17. října 1901 a to za
vpravdě vlasteneckou obětavost a upřímnou lásku ka
věci katolické, jiš si tato firma získala nejen bez
platným vytiskontím pamětního episa katol. ducho
venstva ku Apošt. Stolici proti rozdělení diecésí dle
národností, ale i zdarma poskytnutím všech k tomu
potřebných rekvisit. Vina nedorozamění spočívá na
„Katol. listech“, jež projev ten pouze registrovaly,
slovně nenredlya rovněžpříčinu a pohnutky
jeho uveřejniti za dobré neuznaly.

Jménem ostatních:

Jan Wlach,
b. vikář.

V Laži, 23. prosiace 190.



Prvni výroba

věžníc

KARLA ADAMCE,
dodavatele na biskupsky koste' v Litomě
Hicích a četné jiné věžové hodiny, městské
jstky v Praze atd. odporučuje se k vyho
tovení všeho druhu věžních hodin se záru
kou. Pro nemajetné obce nasplátky; cena

Jevná, jakost výborná,

©

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 (Ďechy), založena róku 1853.
Fotografie a nákresy u velikém výběru na přání k na

hlédnutí franko zašleme.

Nejlepší odporučení! | Plány a rospočtyse neúčtují
Provedeno ke 300 oltářů.

XIOOOOOOCI
Český

křesťanský zasilatelaký závod
firmy

[ABALÁAKMÁTA
Kosteleo nad Orl.

uctivě doporučaje veliký výběr

3 černých a modních látek s£
pro P. T. veledůstojné duchovenstvo.

—— Vesměs české výrobky. ——

Klatovské prádlo.
Výhodné platební podmínky

bez zvýšení cen.
Vzorky na požádání zdarma a franco.

XXXOOCCX

Domek
v Novém Hradci Králové u silnice, půl
hodiny od města, nový, zděný, mající 9
obytných místností, pak chlév, sklep, 2
chlévky, 5 dřevníků, jednu zahradu menší
a druhou velkou, ze které mohou býti dvě
velká stavební místa, jest z volné ruky

levně na prodej.
Bližší zpráva podá administrace t. I.

————————,
Příležitostné dary.

Václav Šolc,
zlatník a stříbrník, přísežný soudníznalec a odhadce

v Hradoi Erálové
(sv.-Janské náměstí č. 77.)

doporočaje ctěnámu obecenstvu hojně zásobený
sklad klenotů, zlatých, stříbrných a pravých
českých granátových šperků, stříbrné stolní ná
činí z nového a čínského stříbra, ozdobné stolní
nádobí, veškeré zlaté a stříbrné hodinky první
jakosti: dále pendlové hodiny a bndíky různých
druhů se zárukou !1—3roků za ceny levnější

než věude jinde.

Veškeré zboži je úředně zkoušeno a
značeno.

Správky se přijímají a levně zbotovají, též
veškeré »právky hodinek se vyřizují.
OMP“Věc za levné ceny. "B

| Staré skvosty se kupuji a vyměňují.

Pravý Malinský křen
5 kg. 15 kořenů 6 K
5 kg. 20 kořenů 5 K
5 kg. 25 kořenů 450 K
b kg. 30 kořenů 4 K

Kutnohorskou majoránku 1 kg. 2 K
zasilá franko každou staniol

A. Jakubec, Kutná Hora.

Jan Horák,
soukeník v Rychnově n. K.

zasílá na požádání právě vyšlou kollekci
nových vzorků pravých vlněných látek

vlastní výroby

pro podzimní a zimní dobu.
Též velejemné

látky na taláry,
Četná uznání zvláště z krubů veledůstoj
ného duchovenstva svědčí o poctivé ob

sluze mého křesťanského závodu,

Učiňte prosím, malou objednávku na
zkoušku

Při hromadném objednání větší výhody.

Tář na splátky bez zvýšení čení

ZKÁZE PODLEENE
během nedlouhého používání každý jiný prací pří
stroj, pouze nepřekonatelná Hlaváčkovapatentní
valcha wždy potrvá, nebottvrdostí Anezdol
ností mramoru jest nezmarná, vždy bladkoua čistou
zůstane a nejbezvadnější a nejrychlejší sněhobílé
vyprání, tím i úspora na prádle, mýdle i času do

tom všem jest též levná, v dřevěném rámu za
sazená, stojí $ K. Dobírkou nebo proti obnosn

předem zasýlá přímo

B. Hlaváček Praha-VII.,
sochařský závod, sklad pomolků, soch, mramor.

desk nábytkových, Belerediho třída,526.

OzniotoprdvtnjVU dj Bopetnývduěnéprev výmano udodudý jd

Ignáce Neškudla Syn
(protokolované firma)

v Jablonném nad Orlicí (v Čechách)
(bratr P, J. Noškudiy, faráře vo Yýprachticlch)

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

výrobní závod
všech kostelních paramentů.f
Cenníky, vzorky i roucha hotová na ukázku

se na požádání frauko zašlou.

a

ENUDKTENYNENKNLEXNNNNEXNENECINUZINXCENKKNCNYO

Nejvyšší vyznamenání na zemské jub. výstavě v Prase:
čestný diplom, 1891. Novyšší vyznamenání na školak.
chorvatské výstavěv Záhřebě: čestný diplom. Nejv vyzn.
za vystavené varhany D8 Národop. českoslovaneké výst
v Fraze: čestný diplom 1895 a pamětní medaile. Nejv.
vyznam. Da zemské ulbaraké výstavě v Plovdivě: zlatá
státní medaile 1802. Juror krajinské výstavy v Kutné
Hoře r. 1900. Přísežní znalec c. k. krajského soudu na

Horách Kutných.

C. k. výs. W továrna

na stavbu varhan a harmonií
sa, "ina Tučka v Kolné Hoře

(založeno r. 1869)

vyrábí Adodáváveškerých za nejlepší
varhany uznanýchsonstavco
uejdůkladnějí a v cenách nejmírněj
ších; - opravy a přestavb
varhan provede za nejmírnějšíc
podmínek,
harmonia všech Bouštav pro

kostely, školy a
E— salony v nejlepším provedenía pě

E- tilotou zárukou a za ceny mírné.

taxepravaamerická harmonla (Gottage
Organe) jsou na skladě.

V závodě bylo vyhotoveno jiš okolo 4000 nástrojů,
a byly tyto ns veškerých výstavách nejpřednějétmi ce
nami vyzpamenány.

Cenniky varhan a harmonii na požádání
sdarma a franko.

PRT TO
OB“Pozor:"i

Všechoy clšné pp copsamenty a odběratele
pravého vinného ovoc. octa upozorůujeme, še vý
nosem ministerským ae dne 19./0 t. r.veškeré ky
neliny dřevné, které pod růsným ojmenováním
jako „Vinacet“ atd, na trho velkýmireklamami

uvedenyb " jsou zakázány,jelikož zdraví lidskémuvjako škoditvé uznány jsou.——49
Podnik na zužitkování ovoce

v Hradci Králové
odporučuje výtečný a vydatný

ocet ovocný vinný,
chemicky a bakteriologicky zkoušený,

jemnou slivovici vlastní výroby,
ovocná vína jako jablečné, borův
kové, rybízové, ovocný COGNAC,

višňovku, jeřabinku atd.
Různé druby likérů, marmelád, kom
potů, jež na skladě máme od české akciové
továrny na zužitkování plodin v Třebenicích.
Jablka vešker. druhů a každé množství

kupují se dle dohodnuti.

Oltáře, kazatelny, a t. d.
nabizi

>V

Franiišek JIDOUŠ
závod řezbářský a umělé truhlářství

v Slatiňanech.

Plány, fotografie a rozpočty na požádání.

Levně, ihned, správně

všechny reklamace, rokarsy, poptárky
týkající so

Oltář
poučná i modhlební kniha

i zpěvník

pro diecési královéhradeckou
| WB“zasílá se "ji

v růsných vazbách i nevázaný za známé
dosavadní oeny.

Objednávky obratem pošty vyřídí

Biskupská knihtiskárna.

RPDXGSIGPI|X|EPIGPDXREBIA

nlnský křen $
letošní sklizně.

5 kg. asi 15 kořenů K 6bb, „2 , „52
5, „26.4 04d0
5, „30,2 44—

franco poštou.

100 kg. Malinské cibule K 8—

XGSDXGPOGSDXGSDXEGODM

1 kg. Majoranky . „K 2-
1 kg. Hincian . „K 12

: zasílá

Josef Mikulecký,
vývoz mal. křena v Kutné Hořa.

ESDXGSDGSIa|PIEPIKÉPÍX
XUSIKESIXGODOGHDXGSDXCHIX
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Právě vyšlo číslo 12.

„Časových Úvah“,
— jehož obsshem jest pojednání: —

(oderní choroba

a její protilék,
Vyšetřaje Fr. Janovský. Odporačuje X +3T.

Cena 8 h.
Při větších objednávkách přiměřená sleva.

Toto nejvýš časové dílko probírá bystře
vady nynější společnosti, podávajíc při tom
prospěšné rady, jakým způsobem dlužno proti
nim vystopovati.

Objednávky vyřídí obratem
Administrace „Čas. Uvah“

v Hradci Králové.

E ŮULRŽ?2?2?ŽR2ď+ď+

Ph. Mó, B. V. Morávek
EKukleny.

Výroba likérů, lihovin, sodové vody. Sklad vínaj
Droguerie. Materiální obchod.

PEB“ Doporučuje se co nejlépe. “jjij

DELSN 6

:Vademecu
seu Brevis Synopsis

jé) matoriarum et cesnum in cura animarum fregnen
JEi Goram. Ad usum polissímum clericoram et neo- |
aj sacerdotum jaxta optímos fontes et probatos au
. ctores concionavit

, Kniha se schválením Ordinariátním vydaná k
el sestavena je po způsobu slovníku abecedné, po
ji dávajíc knězi bez obtížného hledání poučení bez

ečné ve všech pochybnostech kněžského půso
: bení se naskytujících, ze všech oboru vědy theo

-i logické. Dodatek podává v authentickém znění
"Si regulas Juris Canonici, seřadění bladů Wiklefo- |

A vých, Husových a Lutrových, důležiton konsti
taci Pia IX. „Apostolicae Sedie“ o censnrách

jěl církevních a konečně připojen jest celý Syllabna.

' podrobný index usnadňuje hledání v pochybnostech.

Biskupská knihtiskárna.
PRT EEKO SKÉ

m-SUKNA A
na taláry a jemné modní látky

pro pány i dámy
k nastávajícíman období

za nejlevnější pewné ceny nabízí a vzorky
ma požádání zašle

V. J. ŠPALEK,
obchodní dům se sukny v Hradci Králové.

Závod založen roku 1834.

dog, Krejčík v Praze
(ealošeno r. 1880.)

umělecký závod sochařský
a řezbářský pro práce ko
stelní odborně zařízený.

Písárna : 
dákoida 619-711 Sklad: Velká
Karlova ul. d 30. Budova Sv.- Váo

00
lavské sálošny,

doporučuje uctivě: jesle, křižové cesty, Boží
hroby, oltáře, sochy, kazatelny, kříže, 
vědníce, křtitelny, konsoly, ovícny, lus
pultiky atd., dle alohn kostelů a dle litarg. předpisů
solidaího provedení, čehož dokladem jest množství vy
svědčení veledůstojného duchovenstva.
Banovace starých oltářů a kostelních

zařízení.
Sbírka 600 modelů soch od nejpřednějších mistrů,

vědy k;volnénra prohlédnutí v místnostech závodu.
Původní nákresy, conníby palné

franko. Ceny levné aPřísnívé Hlatobnípošminků. ú )
65" Cesty k poradém konají sejna vlastnífnáklad.

. Nábytek,
výbavy pro nevěsty,

úplná zařízení
v největším výběru za nejlevnější ceny též

na mírné měsíční splátky.
Výroba a sklad nábytku

Hradeo Králové
Svatojánské náměstí a u pražského mostu proti

hotelu Merkur.

aE" Cenníkyna požádánífranko. “j

z KOBRK n.Sm a
jé Velectěným pánům odběrate- W
DĚ Jóm -a příznivcům mého závodu n

H přeji H
a. p
h Slastný a veselý i, ;rřnový rok.f
4

TE. Děkuji za přízeň a důvěru vě- NÝ
[L novanou a prosím by mně i na ŠÉ
LE dále zachována byla. 4

H Nižběta Šandová, H
| (Fr. Šanda) L
6 výrobasodové vody a šum limonád 4

v Hradci Králové.

RR s
oo =CZK

-»—————
Biskupská knihtiskárna

nabízí školní:

L. SÍRŮNÍ Kaloohlsmus
katolického náboženství.

Schválen na valné schůsí biskupů rakouských ve Vídní
dne 9 dubna 1894.

Cena 1 výtisku vázaného 64 h.

2, VAKÝ aleohISEUS
katolického náboženství.

Sehoválen na valné schůsí biskupů rakous ve Vídní
dne 9.dobre 1096 kých

Cena 1 výtisku vázaného 80 h.

OaP*>Oba katechismy mají ministerskéschválení.ji
Prodej pro prodavače: knihkupce, knihaře děje se sa
podmínek týchž, jako z c. k. školního knihoskladu
(sleva 180, proti hotovému zaplacení předem neb do

bírkou.)
Objednávky vyřídí se obratem pošty, drahou pak

aspoň druhý den.

V"
Jedině(PEŘOUTOVA

pérová žíněnkaš | 3

činí lůžko skutečně pohodlné, vyniká nad veškeré
dosavadní matrace čistotou, trvalostí, odpadá
každodenní přestýlání, natřásání šíněnek neb
slamníků, které jsou vítaným útočištém hmyzu a

rachu. Přesto jsou více jak © polovinu
levnější než všechny dosavadní. — Cenníky

těchto pérových šíněnek, jakož

vkusných pohovek
franko. — Vyrábí jedině

J, A, Pošout v Golč, Jenikově,

KEN

katolický a zasilatelský závod |

dasef Poláček A spol
továrna na sukna v Humpolci
doporučuje veliký výběr černých a
modních látek pro P. T. veledůst..

duchovenstvo.
Ku přání poskytují se výhody platební.

Vzorky na požádání zdarma a franco.

o ONO O O OOÍOO O O

nejnovější soustavy, práce solidní, ceny lovné
doporučuje

ČENĚK BUBEN,
kočárník v Hradci Králové.

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

Hradci nejvyšší vyznamenání čestný diplom 8 právemražení zlaté medailie s korunou.

v“ v

Nejsvětější Svátosti Oltářní
posvěcený.

Sestavil Abbé A. Henry, čestnýkanovník a řed,
ústavu Nejsv. Trojice v La Marche. Dle KII. vydání
přeložil Wojt. lameě, farář v Chřenovicích.Ná

kladem biskupské konsistoře,
Stran 514 — 8. — Cena drošovaného výtisku 1 K

40 h,franko 1 K60 h; vtuhé vasbě nécelopláténí
1 K80h, franko 32K; okůši 2 K60 h; franko2K90h.

Recensi pochvalnou této výtečné adoračníknih
viz v červencovém selitu „Rádce duchovního“ r. 18906.

asopis: SS. Eucharistia (roč. 1. 1896) čís.
ro. (říjnové) str. 160 podává o spisu tomto úsudek
skvělý. Píšeť: Jsme vděční ctěné bisk. knihtiskérně
v Hradci Králové, že nám knihu tuto zaslala. Po
srovnání s Walserem máme knihu tuto za čepší a
příhodnéjk pro členy věčného li onu,

ončvadž podává nejen Aojmost. modliteb, ale i my
Flének k rosjtmání, čebož se ve Wniseru nedostává.
Proto ji odporučujeme všem při zavádění věčného
klanění. Kdo zjedná pro své členy věčného klanění
tento spis, nepotřebuje dlouho nideho 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 avaté, o sv. přijímání,
hojnost krásných příkladů. — Díl II. odporučuje se
koéžstvu, theologům pro vhodnou látku k meditacím
„a kózáním. — Díl 1II. uvítají zbožné duše pro hoj
nost krásných rozmanitých pobožností k N. S. Olt,
k sv. přijímání, ke mbi svaté; z té příčiny kniha
došlai v našich ženských klášteříchhojného rozšíření.

Blskupská knihtiskárna.

Theoreticko-praktická rukověť

únorálu Římskéhoro bohoslovecké a učitelské ústavy,
pro kněší, ředitele kůru, varhaníky a přátele círk.zpěvu.

Sestavil

DOBROSLAV OREL,
vicerektor bisk. student. semináře, učitel círk. spěvu na

bohosloveckém účelišti v Hradci Král.

Schváleno ©. k. minieteriem kultu a vyučování vý
nosem ze dne 20. října 1809 č, 25.748 jako pomocná
kniha při vyučování hudbě na ústavech učitelských.

Stran 250 velké 8,. —Ceua výtisku brožo
vaného A K, vázaného v ozdobné celoplátěné vazbě

8 K 00h, poštou o 20 h více.

Praktická část přináší přesné nápěvy zpěvů, £ mi
sálu a rituálu, graduálu, pontifikálu, vesperáln a
kantorina marně v jiných příručkách hledané, jako při
pohřbech, různých svěceních, při gener. kanonické
visitací, (Ecce sarerdos), pro litanie ke všem ava
tým, nově posv. sborem obřadů povolenou. litanii

k nejsv. Srdci Páně a j.

Četné pochvalné kritiky z péraodborníků: řed, Neš
very, Zelinky, Jiráska, P.Albana 0. s. B aj.

Kniha má schválení nejd, Ordinariátů královéhradeckého,
budějovíckého, olomouckého.

Vzhledemk mnošsví notové sasby, čeným Ulustracímstarého mutopisu je cena velmí levná.

Bisk. knihtiskárna.

v

v
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Výrobky dokonalé.
Pohovky. Celé garnitury.

Dra. JOS. KALOUSKA

důležité historické spisy:Seslzé
státní právo.

Cena brož. K 8—, skv. váz. K 10—.

České státní právo je spis hlubo
kého významu pro každého upřím
ného Čecha, jemuž „české státní
právo“ není pouze frásí a hluchým
heslem.

Hodí se výborně za

novoroční dárek:
e Obrana ©

knížete Václava svatého
proti smyšlenkám a křivým úsudkům

o jeho povaze.
Vydání druhé, rozmnožené.

S titulním obrazem Schnirchova návrhu
jezdeckého pomníku sv. Václava a s 28

vyobrazeními v textu.
WP“Cena K 3.40.

dloloký hoslinoo

Ludvík Knepr |Úplnévýbavynevěgtám.
v HradolKralové,Malénáměstíč. 117. o ko

VYVvVÝvE

nihkupactví B, E, TOLAANA v Hradel Král

vedle p. Hubáčkovy lékárny.
Bohatí,vkusněarrangovanáskříšusnadánjesnadnýaúčelnostivyloženídleoborůbrzskývýběr.

Shvostně vásané rdhány, povídky, dála cestopisná, | Překrámá alba na , obrasypřednlakičnskýchbásnické spisy a císojasyčné. mistrů, mosotiny bo papíru v
Globy, atlanty. — Předlošky k malbě. | krabicích.

Prvý sklad obrázkových kmih pro děti každého věku. Pro dospělejšískvostné knihy povíd
kové. — Při udání věku zašle se ochotně více knih k výběru.

Zakásky ma vomek vyřizují se se známou procisnostía rychle. Nehodící so vymění a každému
přánípřijde se vstříc,—Bobavý výběrmodiitobních knih, kalendářů knižních, útržkových

i nástěnných atd.

SRB“KNlustrovanécenníky na požádání zdarma a franko. "Již

Čepuje pouze

Obsluha vzerná.

doporučujesvinovací okenice z vlnitého

í vsácnou přiseň, <

výnovah.

++ Tdobondléút

Josef Morávek,
hotokier© Grandhoteluv Hradci Král. (Ř

2% kterou má ad:

Založeno r. 1860.

Velectěnému duchkovenstvu
doporučuje

Karel Zavadil
zlatníkapasířv Chrudimi

svůj hojně zásobený aklad

náčiní bohoslužebnóho

jakož1nověstaví
oltáře, kazatelny, |
všeho druhu sochy

v nejmodernějším |
provedení a v cenách

velmi levných.

a všech nýtovanýchsoučástístavebních. Výrobaželeznýchokenfaconov ch,veškerých | ————————— jin,
mříží, náhrobních | zahradních, vrat, plotů,balkonů výplní do'dvoří3 t. a se stříbra, bronsu a jiných kovů

Zvláště upozorňujiP. T. pány alavitele na práce stavební, výhradně Navštívenky vše slině v ohni zincenéa otříbřené,stěseručí.vlastní výrobky nejpraktičtějších a nejdokonalejších vzorů,vlastního vyaálesu,kleštin Vlastní výroba umožňuje veškeré objednávky co nej
do zdí a vůbec veškerých prací jak stavebních tak i uměleckých vše za ceny vý- - levněji vyříditi. Platiti možno též ve lhůtách. Opravy
robní se zárukou. — „všech druhů | morzlacenís stříbřenístaršíchvěcívykonáse ryele a

V úctě veškeré zašlou se jiš avěcené se stvrzením Jeho biskupské Mi

A dolf Vachek, nabízí losti.8 národ.můjmůžesevykázatčetnými ocaral:' „T a rněuje se z
stavebnía aměleckézámečnictvív HradelKrál, E31 SI u pská | jmpřírky© T minci Aoponě je o n aa

Novinka!

Vyýtečnáviněná látka
pro pány na obleky
Metr zl. 2-20.

Ha úplný oblek 3 m.
M M

Vzorek této látky jakož| (8
1 bobatý výběr moderních
druhů na obleky, svrchníg“
e menčikovy jen zaručené
jakosti a v mírných cenách
se na požádání k uahléd
nutí franko zašlou.

První český zasila
telský závod

Ed. Doskočila
w Chocni.

hedvábné,

knibtiokárna. uádobekna av. oleje, lamp, luceren, lustrů, kaditelem,
tácků na křest, svícnů, pecifikálů, schránek na Nejsvě

tější, patenek atd. co nejvíce.

4 POU
dříve J. Jeřábek

č
ň

kol bla ulněul Mabinůhulaktuů*y/nhulSalatulSučedků Čhm ADAVA PVA VAR, V110
o

D : k| d /

| eeeenábytek,'
j úplnézařízeníbytů,výbavypronevěsty

k
;Pladm.£
kPSP

vlněné a prací tu- i cizozemské.

9. Skladiště v div. ullel. Dilna na Slezském

KOZVYVVYUVÝVYPYVYVYJás ,



|| Předplalnémačtvrtroku2A50k 1
Číslo 52.| , napůl roku sk —A |

Čtěte!
Předplácejte!

Rozšiřujte!

OBNOVU!
Předplatné obnáší:

čtvytleně. 2k50h
pololetně 5 k
celoročně- . „10k

do Německa celoročně . 10 k 52 h
do semí balkánských |. 11 k
do Ruska.. „ „Uk
do Ameriky „11k56h

Předplatiti mošno počínaje kterýmkoliv číslem.

OBNOVYRedakce a
administrace v Hradoi Král,

Adalbertinum.

Konec.

Před padesáti lety, když národ český
začal z rakve mu chystané zase vylézat, hráli
v jednom mně velice drahém a milém městě
divadlo o Rosině Rnthardově Nevím, v kolika
aktech (odděleních) bra ta byla, ale když
již půlnoci blízko bylo a konec hry daleko,
ta oznámilo se obecenstvu, aby za týden —
v neděli — zase přišlo, že to „dohrajou“.

To mi tak napadlo, když onehdy páni
poslanci říšští domů se odebrali. Vánoce byly
blízko, ale konec té hry, ktaron si pan Kórber

přál byl daleko. A tak páni šli domů, že tuomedii dobrsjou po avátelch.

Nevím ovšem, bude-li tomu tak. Spíše se
zdá, že celé říšské radě bude konec. Nám
katolíkům a Čechům se po ní nemusí právě
stýskati. Pronásledování — ovšem jemnější
než jinde — a utlačování náboženství našeho
a svobody církve dle vůle „svobodomyslných“
Jest dílem této fíšské rady a poslední skan
dály proti víře našeho císaře a krále a naší
děly se v říšské radě. A jako Čechové
máme z říšské rady jen to, že na ni hezky
platíme a ostatně nic, než zadržování práv i
zákonem nám přiřknatých. Jest sica dovoleno
pověděti tam všecko, co nás tlačí a bolí. Ale
co to vše platno? Jsme i oa dále Rosinou
Rathardovou, spoutanou a úzavřenou krásnou
pannou, která sice naříkala a kvílela, ale ani
otce jejího srdcem to nebnulo. Páni ministři
nechají nás naříkat, a pouta naše zůstávají.

Ale co potom? — Potom přijde prý
absolutismus, to jest neobmezená vláda pa
novníkova bez říšské rady. Nejlépe to nazna
čil císař německý, když kdesi do pamětní
knihy napsal: Regis voluntas suprema lex esto!
Králova vůle nejvyšším bndiž zákonem. To by
byl tedy konec těch bojů a zápasů o svobodu
naši. Pravil jsem, že celá ta říšská rada byla
komedií. Komedií myslí lid náš bru, při které
s0 obecenstvo směje, a na konec to musí
všecko „dobře dopadnout“. Ale bra, při které
spravedlivec "podlehne a zmírá, nazývá se
tragedit — truchlohrou, čili hrou se „smutným
koncem“

Bude-li pak tedy ta hra se svobodou
národů tragedií, hrou se smutným koncem?
Zdá se tak skutečně. Absolatismus jest totiž
smrt svobody, tak myslí zajisté . kde kdo.
Bývalo to tak bohužel. Víme, co jsme zkosili
za absolutismu v letech padesátých za vlády
Bachovy. Ale nemusilo by to tak býti. Právě
absolutismus by mobl býti nejmoudřejší, nej
tpravedlivější vládou. Vládne li totiž panovník
sak, že může dávati zákony bez svolení sněmů,

—

může dávati zákony nejspravedlivější, jelikož
mu v provedení spravedlnosti sněm nepřekáží.
A mohly by to být i zákony nejmoudřejší,
kdyby se svědomitě radil s občany nejlepšími.
Mezi divochy africkými jsou jejich „panovní
ci“ čili pohlaváři neobmezení a nejsou tam
nejlepší státy. Tyranství, svévole, vášně pohla
várů až létají hlavy poddaných, jsou tam ta
suprema lex, nejvyšší zákon. To je tedy zase
rub absolutismu.

A tak snad je republika lepším státem?
Mohla by jím býti, když by lidem zvolen)
poslanci — zákonodárci — byli lidé nejlepší.
Ale vášně a zaslepenosti voličů stanovují
zákonodárce a tak pak velmi často osvědčuje
se obrácené slovo: Vášně zaslepenců jsou nej
vyšším zákonem v zemi. Nejlépe to je vidět
na Francii, kde právě svoboda a právo je
spoutanou panoou, Rosinon Ruthardovou.

A tak snad smíšenina vlády panovníkovy
s vládou lidu, čili stát konstituční, jako to je
u uás, v Anglii, Německu, ve Španělsku,
v Italii, dělá nejlepší stát. — Právě takhle zří
zené státy nejlépeukazují, jak to kde vypadá.
Následující případ to názorně ukazuje. Hošík,
synek pana poslance, povídá: Strýčka, co pak
mi koupíš k Ježíšku? — Co pak bys si přál,
Jaroušku? — Co bych si přál? Říšskou radu,
strýčka. — Říšekou radu — diví se strýc —
a proč? — Víš, já bych rád viděl tatínka,
jak tam sedí. — Strýc neřekl nic a na štědrý
den ve čtyry hodiny přibnal se opravdu se
říšskou radou. Ach jé, to je krása! Strejčku,
kde pak je tatínek? — Tahle. — Ach jé! A
všichci býbají hlavami nahoru a dolů a nejsou
živi. — To máš takhle, Fanouši. Tuhle nahoře
je pán — říkají mu ministr -- a má ke všem
hlavám šňůrky v ruce. Jak zatáhne, tak jdu
každá hlava nahoru i dolů. — A tatínkova
také? — Také — koukej — vidíš? Vidím. —
Strýček zmizel, nechtěje se dočkati tatínka,
který měl o půlpáté z kanceláře přijíti.
Přišel skutečně! Jaroušek volá: Tati, tati,
koukej, co mi „strejček“ dal k Ježíšku. — A
co ta je? — Říšská rada, tati koukej! Když
se tamhle zatábne, všickni páni hýbají hlavou.
A ty jsi table; vidíš? A také hýbáš hlavou.
Hoch měl radost. Byla to veselobra, komedie,
ale vzala špatný konec. Tatík řekl: Tohle si
mohl strýc nechat. A popadl to a ok.mžikem
bylo to vkamnech, vohni. Pláč, zkažený štědrý
večer, tragedie, truchlohra. —

Možná, že tímhle vypravováním nepřijdu
vhod, jako ten „strýček“ špatně ten dárek
volil, a kdo ví, nepoletí-li Obnova do ohně, ale
pravda pravdoucí to je. V mnohých státech
je „konstituce“ komedie s pimprlaty, s lout
kami.

Někde však to je při té konstitaci na
opak. Někde páni lordové (v Anglii se tak

ká „pánům“) v sněmovně vládnou sami 4
nejvyšší hlava státu je jen „představitelkou“
(representantkou) státu, čemuž právě katolíci
v takových zemích nejvíce brání. Frajmanři
mají hlavu státu nejraději — jak se jeden
vyjádřil — za mašinku na podpisování ba —
jako to ve Francii udělali — nápodobí tyrany
africké a hrajou si „na koulení hlavou“ zá
kouného panovníka. Ale ačkoliv takto sobě
všelikou svobodu dopřávají. přece právě oproti
spoluobčanům jinak smýšlejícím jsou bez
ohledni. Většina takových pánů jsou skoro
jako divoši v Africe nejabsolutnějšími pány
na světě.

A to vše je tedy také jeden ten „konec“,
o němž mlavím. Konec, na který to skoro u
všech států dnešních, ať jsou jakékoliv, došlo,
jest smutný čili evropské státy hrají — tra
chlohry. Žádný jejich druh nebo způsob se
neosvědčuje.

Jedenkráte jsem byl při divadelní hře,
která neměla vůbec žádného konce. Bylo to
za těch „šťastných“ pro vlády vídeňské dob,
za kterých se v českých městech hrávalo ještě
německy a my chlapci —ve třetí asi škole —
jsme již i německé hře zcela dobře rozuměli.

dnserty se počítají levně.
1 Obnova vychdsí v pátek v poledne.

Ročník VIL

Hrál: tenkráte němečtí „aktéři“ (herci) hra
velice veselou „Lumpaci — Vagabondus. Přišli
ve hře až k tomu místa, kde se trojlístku
lumpů zdála „naumera.“ Když pak byli v nej
lepším snění o badoucím bohatství svém, osví
cena nenadále celá místnost nějakou září, jsko
bengálem. Hoří, boří! zvoláno a vše se tlačilo
ven. V městě skutečně hořelo a ačkoliv jsem
studentský „šestáček“ poctivě zaplatil, konce
hry té jsem nespatřil.

Mochý stát za daů našich je jevištěm,
na kterém se, jak se mi zdá, taková nějaká
komedie hraje, které by opravdu slušel název
Lompaci — Vagabundas. Nejhorší lidé — nechci
řící „lampové“ — uchvátili tam všecku státní
moc a vidí „namera,“ čili hledí zbohatnouti.
Ne-li pak to, tož aspoň tolik je pravda, že 86
v mnohém státu hraje hra, která by jména
Lompaci—Vagabuoduszasluhovalaproto,žese
tam vládne asi tak, jako když bezstarostný
„lumpáček“ na nic nedbá, nejméně pak na
Boha, jen je spokojen, když dnes se protluče
bez starosti o zítřek.

Bude ta hra bez konce? Obávám se, an tak
mnohý na řízení státu neb národa vliv mající
jak v libém snění, že stát neb národ jest ve
liký, se kolébá, že najednou zavzní osudný
výkřik: Hoří, hoří! — Hrůzným bengálem ka
nónů může pojednou zazářiti jeviště států.
Nebo to je všude pozorovati, že kanóny jsou
jedinkou a poslední nadějí. A nedonfá se v ně
jen jako v osvoboditele od nepřítele cizího,
ale ti, kteří nyní státní mrc drží, spoléhají na
kanóny i proti bengálu, jímž by snad chtěli
osvítit jeviště i „národové.“

Kdyby z toho povatala aspoň hra bez
' konce, t. j. kdyby aspoň po tom vzplanatí
| toho ohně ustálo se od té hry s tím názvem

„Lumpáci — Vagabundusl“ Kdyby aspoň po tom
otevřely se oči státníkům a kdyby poznali, že
stát, ať je jakkoliv zřízen, špatným je, když
se lidé vůbec dělají absolutními, neobrezenými,
nezávislými na Bohu! Neboť právě tato ne
závislost, tento absolutisimas braje S národy
ty hry se smutným koncem. Tento ubsolatis
mas i naše dosud neabsolutní, konstitační Ra
kousko učinil jevištěm komedie německo-libe
rálních prašáckých aktérů, která mění se vo
hras koncem smutným. Nerá-li ten konec na
stati, nepostačí pouhý absolutismus státní nebo
nějaká změna ústavy. — Uznání Boha sa abso
lutního panovníka jest jedinou pomocí. Oheň,
kterým srdce lidská zaníitilo pravé křesťanství,
může jedině způsobiti, aby ti nynější „aktéťi“
nedohráli až do konce.

A jinak to není ani s českým národem.
Dokudse sénímbudebráti bra Lumpaci—Va
gabundus, při které mnozí touží viděti jen
„numera,“ — kdo čteš rozuměj — dotud bu«
dou míti odpůrci jeho naději, že padne jako
spravedlivý hrdina v truchlohřa. Jen uznání
absolutismu Božího ve smyslu křesťanském
způsobí, že se tato hra až do konce nedohraje.

oa K a y .
E

Což vymřeli všickní otcovévaší druhdy
svaté cirkvi římské věrní, kteří přede všsmí
křesťany svěla k víře nepodobnou úctou
inuli? Kde ona zbožnostjejich při službách
Božích, kleré v tomlo slovutném království
s takovým leskem se konaly? Kde jsou od
vašich slavných předků vystavěné a hojně
nadané chrámy? ©Kde, urození pánové,
jsou ony proslavené vysoké školy Pražské
s tolika slovutnými doktory a žáky, jež ne
toliko Prahu a celé přeslavné království
České zdobily, nýbrž i veškerému křesťanstvu
byly okrasou? Z těchto, jako se z Dunaje



voda veletokemroslévá, lak
sitelné světlo všech věd
národům plynulo.

Br. Jan Kapistrán k husitským pánám Českým.

divné a Sha
křesťanským

Dopis z Prahy.
V Praze, dne 24. prosince.

(Otázka zemskéhopojíšťování vOechách. — 0
slabých stránkách výtečníků, Kteřísačínají překášekiaškoditi.)

Z nehodného zapomenotí přivádíme na
denní světlo jednu záležitost, již výborný hos

P a důslednýpolitik nebožtíkdr. Vašatýaždoročně sněmu království Českého důtklivě
kladl na paměť a výbody s ní plynoucí při
bližně vypočítával. Poněvadž však domnělý
zájem některých osob i v okolí dra Vašatého
žádal, aby vše zůstalo při starém, volal Ya
šatý murně.

Jmenovaný politik neunavně a horlivě
imloaval se za savedení zemského pojišťo

Vání. A důvody k tomu uváděl vády pádné,
rozumné, věcné. Avšak v době malicherných

-osobních půtek a třenic, kdy on své návrh
na zavedení zemského pojišťování přednášel,
nebylo pro užitečnou, platnou a moadrou věc
u nás smyslu. Nechceme vypočitávati, jaké
škody mravní i hmotné českému království a
jeho obyvatelstva za deset let to doneslo, že
tyto návrhy dra Vašatého vyzněly na prázdno;
nechceme uváděti, kdo z poslanců a vlastenec
kých předáků neradi je slyšeli, ale majíce
za to, že dnešní generace jsou zdravé myšlénce
a všeobecně užitečné věci dalekopřístupnější,
než-li byli lidé století minulého, přivádíme na
denní pořádek starou otázku, zdaž by nebylo
na čase uvažovati o zavedení pronikavého
zemského pojišťování.

Prozatím, aniž bychom se národnímu na
šemu stanovisku plynoucích z toho příznivých
momentů dotýkali, upozorňujeme, že zavodení
zemského pojišťování u nás zvelebilo by během
několika let dnes žalostný stav financí krá
lovetví Českého, kdyby z Čech vytlačilo jenom
a jedině pojišťovny wimočeské, zabraničné,

Ve království Českém za přítomné doby
obchoduje více než-li sto pojišťoven, které
mají své domovy mimo Čechy.V rozmanitých
oborech pojišťování pracují zde závody větši===

FEUILLETON.

Hymnus in laudem Patris.
Na počest 60. nurozenín vdp. Fr. Tomíčka,

faráře o Ouřími

Napsal nejmladií kolega.

V Poniklém u Vysokého
světlo světa falešného
spatřil hošík krásný, mílý
a je posud ještě čilý;
neb ač má dnes šedesát,
mic lo není na něm snát.

Kdyš nám mládím kvetly líce,
dělal jsem s mím komposice.
Dím mu jednou: Milý brachu,
o ten šlúspunké neměj strachu ;
jeho jistě přišel čas,

yš pan Groh') vzal šňupec sa.

A tak vekutku při diktandu
dělá šlúspunki hochům švandu.
Avšak náhle po šňupečku
musím já jít ke stolečku.
Pláčem končí ten můj vlip!
V komposicí mnoho chyb.

Po čtyř letech jdeme cestou

pá jpěěnívestou.čmecká, řku, moje práce
bude hotova jiš krátce,
takto še jí udělám,
a jak om, se prostně plám.

A kdyš potom onu prácí
„Doklor“:) jednotlivým vrací,
já prý, ač ne do slovíčka,

Křivda to! dím: Ach, ach, ach!
Já mu to řek' na lukách.
Za dvě lela jsouce eralí
Jáčínu jsme vale dali.

1) Profenor Groh býval i dkčandu

z MySoror netJAtakleVedačen seprkonecvětya šlůspunktomamosal. s
9 Dr. Kotrbelec, bývalý třídní.

nou cizí a všechny s ohromnými zisky. To
přece každému rozum dá, že zahraniční í
nanění ústavy neposýlají své agenty a úřed
níky, ab zde pod formou pojišťování rozdá
valí peníze, ale každý ví, že tito pánové pod
formou pojišťování ©Čechách obrovské peníze
vydělávají a hrozné miliony, každoročně takto
vyzískané, za hranice vyvážejí. A tyto do ci
zioy vyvežené, v Čechách vydělané a.to velice
snadno vydělané miliony jsou pro českou semi
na věky ztraceny! To jest „poplatek“, který
české království cizině dnes docela zbytečně
a hříšně odvádí a za to dává se úředníky
cizích pojišťovacích společností ještě všelijak
obtěžovatí a štváti. Tyto do ciziny ročněpřímo
vyhozené miliony mohly by zůstati doma,
kdyby bylo zovedeno zemské pojišťování, jak
jiš před lety moudrými politiky bylo navrho
váno a drem Vašatým vícekráte opakováno.

Naše české domácí pojišťovací ústavy by
tím docela ničeho neztratily, ano ty by tím
leda získaly, když by při zavádění organisace
zemského pojišťování jako jeho základ a kořen
byly sezemětěny. Tím by získali nejenom větší
jistoty pojištěnci, ale úřednictvo a i dozorčí
orgány měly by najednou pod sebou jako

zemští zřízenci půda mnohem bezpečnánež-li jakou jim poskytuje stav nynější. Pou
kazujeme k tomu a vřele se přimlouváme, aby
tato stará otevřená česká otázka byla opětně
uvedena na denní pořádek, neboť v jejím pro
vedení spočívá také mocný a trvalý pramen
příjmů, který by velice brzy trudné finanční
poměry království Českého zvelebil a přivedl
dožádoucí. rovnováhy. Doufáme, že Bi této
záležitosti všimne české voličstvo, když jeho
zástupcové po leta aleta ji nehodně zanedbávali.

V posledních letech objevilo se u nás
všelijakých theoretických národních hospodářů
a sociálních politiků jako v lese po dešti
hlemýžďů. Pánové ti splodili také celou zvláštní
literatura. Jak skuteční zoalci tvrdí, dělají
pánové ti ze dvou německých rozumů tři
nerozamy české, neboť ze stanoviska českého
sluší oa hospodářské a sociální poměry české
pohlížeti zcela jinak, než-li činí thevretikové
němečtí. Proto také tištěná nová národohospo
dářská a sociální časká politika zůstává větší
nou bez povšimnutí a bez ceny, jsouc mrtvě
narozeným dítátkem pánů. kteří při její pro
vozování mají v nejprvnější řadě na zřeteli
především sami sebe a své osoby, z nichž

A Me! Posledního sáří
„v Babyloně“, v semináři
je sde hochů třicet as,
Tomíčektu s námi sas.

Nebyli nám všickní známi,
odjinud tu jsouce s námt
A tak mnohý bez kuráše
na jméno se druhých tážr.
Kdo pak tam ten vášný jest?
Otec, dím já, vzdej mu čest!

S otcovskoupak důstojnost
spojšv pilnost, všecky emosli,
oděnosti byl vědy nám vsorem,
ba $ svatým byl by skorem;
byl prý mu však chybičkou
jeho sňatek s fajfčičkou.

Tou že svatosť jeho abledla,
dákasem jest, še ho svedla
od přednášky do „Walhaly",
tam kde majstři kouřívalí.
Hulil lábě v pokoji;
Lhotský učil o hnoji.

Na svatého Antonína
Páni měli hojnost vína.
„Milostpán“?) pak s refekiářku
v dřetí ročník k svému nářku
místo ve dvě ve tří šel;
seděl tam jiš Gabriel.

Že tak oslavili „Strýce““)
slyší naši v harmonie.
Ač má katechese býti,
Otec ač má vystoupiti,
přece klukům výhost dán,
nepřijde dnes milostpán.

Neš hle! Otvírá kdos dvdře.
Milosipán to k nám se beře;
v mraky jeho tvář se halí.
Radost naše sle se kalí.
Před komissí bude stát,
kdo še dnes měl vykládat.

Kdyš pak bylo pshodi
mluvímjá tuovon
Milostpána vyprovásím,
0 nevím co a ním se sásím:

s) Professor Stárek
4) Násev jednoho předslaveného.

> potírání všelijakých a nás marnosti lacino Badělati výtedníků.
Že někteří z našich snažilů vůbec ani

tomu, o čema do čeho chtějí důležité mluvití,
vůbec nezdají se rosaměti a še ce honí pouze
za pověstností a lacinou popolaritou, toho
důkaz podal jeden z nich v těchto dnech
v sociální komisi král. hl. města Prahy.

Y jednom z posledních zasedání této ko
mise ve průběba jeho jednání pražský farář
p. Dr. K.Voadraška, (který již na © let
v Praze jako kněz působí a proto následkem
svých denních a velice poučných styků 8 lidem
všech vrstev něco o národohospodářských a
sociálních poměrech, jež v Praze panají, po
věděti dovede,) pronesl mínění, že by se měli
dělníci ve svých pracovních kníškách od za
městnávatelů kvalifikovati a že by se Čeledi

do služebních knížek měly závady poznamevati.

Tím p. farář Vondruška ovšem že nepo
věděl docela nio nového, nýbrž opakoval věc,
kterou dávno před ním stejně důtklivě pro
nesli četní činitelé jak ze řad dělnictva a če
Jedi, tak ze řad zaměstnávatelů i službodárců.
To bylo jenom uvedení staré otázky do nové
socielní komise.

Proto všeobecně nanejvýš překvapilo,
když jiný „odborný“ člen její patrně snad
z neznalosti, co v této záležitosti bylo již kde
mlaveno a jednáno a z neznalosti poměrů
v dílnách a ve všedním životě, proti těmto
míněním se opřel. Zdá se, že tak učinil proto,
poněvadž neočekával, že jeho odpor roti to
mu na žádné straně nesetká se 8 pochvalou a
se souhlasem.

Dnes všecko pofádné a skutečné dělnictvo
touží po tom, aby bylo kvalifikováno dle své
zásluhy a dovednosti, neboť jest to především
a jenom v jeho zájmu, aby později nemusilo
čas tratiti dokazováním, co umí. To patrně
panu odpůrci této kvalifikace není povědomo,
že také zaměstnávateló se vzájemně na dělníky
dotazají, nehledíce na to, co stojí o nich ve
pracovních knížkách a to také panu nepříteli
dělnické kvalifikace patrně není známo, že
velká většina dělnictva dává si při odchodu
z práce vedle zápien do pracovní knížky vy
stavovati zvláštní vysvědčení t.j. kvalifikaci.
A to by odpadlo, kdyby se kvalifikace vůbec
zavedla, nebot v řemesle je nemožno někomu
popříti to, co on skutečně udělati dovede.

Pokud pak se čeledi týče, tu jest vytčení
její vlastností do služebních knížek dávno vše
obecně žádanou potřebou. Pana odpůrce toho
jest nám líto, že ani noví, kterak se snad i

(O
On še má co litovat,
my še půjdem šalovaí.

Že pan Rais mu něcopoví.
„Jděte třebas k biskupovi!"
tak nás odbyl. Fortnou smisel.
Otče! jakows to měl svíselI
Uo to v onu sodolu
snášel jsi jen sa psotu!

Kdyš jsme potom po neděli
milostpána uviděli:
Ke středě, řku, dozajista
Vančura ať výstup chystá.
Tomíčekbuď potreslánI
Tak to řekl mílosipán.

Avšak ca 80bo 32m děje?Milostpán se libě směje.
Ve tmách mysl má še věsí
o lécelé katechoní:
Hoši, holi —divle se —
Tomíčekjipřednese.
Polom brsy olce, děli
biskupnakněšatvíjišsvětí.
Ach,uš bylopo legraci]

o K ee4 vřaděkněžskýchlet
uplynulopětkrátpě.

Sláva velká tehdáš byla;
láskavšechse obn
Některénám vsaly máry!
Mnosí měliskrovné fary.
Otecnáš, to s chlouboudím,JemnostpáninAuerschím|
Byl jsem tenkrát velmi blašen.
Otce ctím, jak všdy byl vářen.
A on s srdce převroucího

miluje lóš S bo: hašopuujdyť mu v lá
největší dal chalupu.

sa něj vroucně P
aby dlouhoještě kil,
Otcem dobrým nám všem byl.



jeho milostpaní choť, zevěříc alužební kaišce,

připřijímání nové kuchařky jde ptátí na jejívalifikaci ku předešlému panstvu. Jest to
dnes všeobecným obyčejem, že bez ohledu na
služební knížky jdou se slažbodárci ptáti na
kvalifikaci nově přijímané čeledi na předchozí
jejich místo. A to také překvapuje, že nepřítel

valifikace jakosti čeledi noví, že dnes ku
chařka, kočí, Šafář, lokaj a vůbec každý elu
žebník žádá při opouštění služby zvláštní vy
svědčení. O tom může se každý člen pražeké
socialní komise poučiti denně z novin, kdepři
nabídkách i hledání služeb nilaví se o písem
ních vysvědčeních, tak že může kuždý, kdvž
v této záležitosti chce mluviti, míti sáto vůči
sobě tolik ohledu, aby se neprouášel proti ně
čemu, co dávno skutečné existoje a co potře

bojepouze jistého nového formálního opravení,neboť při hotové a všeobecné užívané a běžné
věci ani p. farář dr. Vondraška nemohl míti
nic jiného na mysli.

To předce jest tak známo, že zu nyněj
šího spůsobu vyplňování pracovních a čeled
ních knížok může zaměstnávatel dostati do
dilay lenocha, nepoctivce a nedoučence a že
rodina můše dostati do domu zlodějka, pod
vodnici, defraudantka, a proto nejen každý
pořádný dělník a služebník má vedle knížky,
Da niž se zřídka co dá, také svá vysvědčení
a zaměstnávatelé pravidelně si navzájem kva
litikaci sdělí. Alespoň takovéto povrchní vědo
mosti každý člen sociální komise z oboru živ
nostenské a sociální praxe míti může.

Ale ono se to dělávalo tuze krásně v no
vinách, když farář X. dal oávrh a p. Z.
ho za to sesekal. To se ještě nedávno líbívalo,
ale dnes snaba, touto cestou nabytí věhlasu,
ztratila kurs a vyšla z mody. V nové, na mo
derním stanovisku t.j. pravdě a skutečnosti
zřízené socialní komisi potírání správného mí
nění a zkušenosti drubého vlastní neznalostí
věci a voláním oknem na alici, jest nepří
pustno. Proto jsme nahodivšímu se tam po
dobnému případu ihned věnovali příslušnou
Pozornost, s níž dále jednání el. pražské 80
cialní komise aledovati nepřestaneme. Právo
k tomu máte, činiti k nim své poznámky.

Litujeme, že jsme tímto spůsobem musili
o důležitém a váženém sboro tom učiniti první
zmínku v tomto listě, jehož obsah zejména
v Praze těší ae nejváženější pozornosti a sil
nému vlivu. Avšak z toho, to jsme uvedli, za
jisté že každý soudný člověk, at dělník nebo

re af služebník nebo slažbodárce seznal, žehájili jsme jenom pravdu a skutečovst. Jest li
jich někdo nezná nebo znáti nechce, jest ško
dou jeho. Při tom poznamenáváme, že každé
bezdůvodné výtečníkování nejrozhodněji chyt
neme za jeho slabé stránky, aby nám veřej
nosí nezaplavili pánové, s jejichž scientifickými
a faktickými nedostatky byla by potom leda
jenom obtíž. To se někdo sám oslaví, prohlásí
za odborníka, krátkozraká vořejnost troufalosti
té uvěří a za krátko je z toho všeobecné
hlavy bolení. Tak ka př. podobný samodílný
vlastnorační výtečník jako zvláštní odborná
kapacita jest povolán do Vídně na jisté důle
žité a vynikající místo. A konec toho? Že jest
na místě, aby ve Vídni české jméno oslavil a
české vlivy rozmnožil, poslán z Vídně národu
českému zpátky domů Ovšem, že ten 4 onen
řekne, že prý se to děje k vůli jeho češatví,
jimž on však nikdy neplýtval, tak že kdyby
skutečně byl takovým, jakým se vlastnoračně
býti zdál, jistě by se uplatnil na místě, na
něž měl dekret ne jako Čecb, ale jako odbor
ník. Aby k podobným trapným uferám nedo
cházelo, musí česká veřejnost přiblížeti pře
devším samu. Lépe jest míti méně dokonalých
kapacit, než-li celý zástup hovorků, 8 nimiž
jsou na konec jen trampoty, poněvadž oby
čejně brzy vědomosti jejich prozrazují jenom
vlastně jejich slabé stránky. To se důtklivé
pověděti u nás musilo.

"8 B
Nerozumíš-li něčemu z víry, olaž se

moudřejších, a dokudá tě nenaučí, vezdy
rci sobě na mysli: Ač já tomu nerozumím,
však moji představení církevní tomu r02
umějí a jakž oni rozumějí, tak jd věřím;
a lo vím, že všemu lomu mám věřili, což

jest církví svatou potvrzemo,by má víra
celá byla. Nebo kdož víře křesťanské celé,
neporušené, věrně a pevně věřili mebude,
také spasem nebude býti moci.

Tomáš Šítný.

Obrana.
Katoliciví skasile prý národní po

vaha. Zažili jsme opět několik blahých cbvil
u jeslí betlemských v uplynulých Vánocích.
Mobli jsme my, katolíci čeští, oddati se bez
výčitek svědomí posvátné nerušené radosti při
všeobecném veselí v křesťanském světé nad
štědrotou a láskou Otce nebeského, jenž Vy
kupitele poslal na svět ka prospěchu všech
národů? Otázku tuto položili jsme si z toho
důvoda, protože protestantské a nevěrecké no
viny vyčítají katolické víře, že jako kazí
všecky národy, tak zkazila prý i povahu ná
roda českého. Kdyby výtka tato byla pravdi
vou, pak skutečně slavení Vánoo, slavení pří.
choda zakladatele katolické víry bylo by vždy
obnovováním otevřené palčivé rány. Zpytujme
své ledví! Odkud se prawení tato výtka ka
tolické víře? Když již si odmyslíme obvyklou
prolbanost a nestouduost, jakou se nepřátelský
tisk ke katolictví vyznamenává, mohli bychom
nějakou záminku k tak těžké výtce shledávati
v nentěšených poměrech českých. Ve veřejném
životě českém setkáváme se 8 celým zástapem
dobrodrahbů a zrůdných povab, které honí se
jenom po kořisti, a národ nemá té síly, aby
se příživníků těchto zbavil. Malátnost tato
jest známkou choroby, neboť každý chorobný
organismus jest vítaným pařeništěm škodlivých
bacillů a jedovatých květů. A poněvadž ná
rodní kmen povážlivě churaví a nedovede se
očistiti od sílu střebajících příživníků, nedo
vede ani na venek před nepřítelem zjednatí si
respekt ku svým oprávněným požadavkům.
Zjištěnon a zcela patrnou tuto národní chabost
připisují protestantské a nevěrecké listy na
účet katolické víry a předpisují chorobnému
těla národní neomylněprý jistý receptv hesla
„Pryč od Říma".

Na tyto křivé obžaloby můžeme zcela
klidně odvětiti: Ne katolické přesvědčení, ale
právě nedostatek tohoto přesvědčení a zmatky
ve víře přivedly nás k nynější malomoci|
Schází nám pevný podklad ka obětavé vlaste
pecké práci, protože pro svou náboženskou
vnitřní rozervanost nezaložili jsme si dosud
ani ku své vlastní individuelní činnosti spole
blivoa a pevnou půdu. Kdo není sám se sebou
hotov, nemůže Se starati úspěšně o prospěch
blišního. Vnitřní rozervanost jeví se v malát
nosti a chabosli na venek. Něco tedy jiného
než-li katolictvíegest tím, jež kazí povaha
jednotlivce a tím i celý národ, protože právě
pevné náboženské přesvědčení aceluje povahu
a povzbuzuje k účinné práci ve prospěch
národního celku. Dokad Čechové byli skuteč
nými katolíky u vífe i v životě, budili obdiv
ciziny svou chrabrostí i osvětovouprací.

Jakmile wiklefianský a kalvínský blad
otrávil duši českou, stali se z bývalých hrdin
skety a sobci. Dějiny nás o tom poačají.

II. a výtežného státníka Karla IV. zplodila doba
katolická. Ano i šťastné války husitské vedl
lid ve škole katolické vychovaný. Za to však
násilnickou a lakotnou šlechtu zplodila late
ránská nauka o vládě pánů i nad svědomím
poddanéholidu. Revoluční prvky německénauky
sváděly českou šlechtu ku stálým piklům proti
moci královské a ku zesilování moci stavovské
na úkor celého království. Blud německý zkazil
tak českou povahu, že na Bílé Hoře nechtěli
čeští rebelové ani nutný pokus učiniti, aby
čestnou smrtí na bojišti vyhnuli se šibenici
aneb puchu žalářnímu. Při konci české samo
statnosti byly */, království českého morem ně
meckých bladů nakaženy a proto shledáváte se
v době této se samým sobectvím, jízlivou De
snášelivostí, lakotou, pokrytectvím a zbabělosti.

Proto tak málo tehdejších direktorů krá
lovství českého padlo na pláních bělohorských
zu svoboda vlasti a proto tolik muoho zahy
nulo jich pro zbabělost na popravišti staro
městském.

Tak to líčí dějepis českého národa, vyklá
daje nestranně, kdo vlastně zkazil povahu Čes
kého národa po válkách husitských. Chorého
Lazara českého ujal se katolicismus, když
mnozí přední synové národa raději chtěli 89
trvati v bludu nežli ve své vlasti. Katolicismus
vyléčil též choré rány a položil jednotou
ve víře národn českému pevný základ ku dal
šímu životu. Život národa našeho v nynějších
dobách vyrovnal by se úplně slavné minolosti,
kdybychom měli více katolíků věřících a méně
katolíků pouze matričních, a kdyby povahu
českou neotravovali různí potulní učenci, kteří
otravají mládež, budoucí podporu národa, ne
věreckým učením. Dějiny i denní zkuženost
nás přesvědčuje, že pevné přesvědčení kato
lické národu našemu právě vytvořilo zlatou
dobu, proto radostně slavili vánoční svátky a
naše radost se vy se byla zvýšila, kdybychom
83 byli setkali u jeslích betlémských s rozho
dujícími kruhy českými v hojnějším ještě počtu

Loupeže. katolických misslonářů
v Číně. Ve fraocouzském parlamentě rozčilo.
valí se socialističtí poslaaci nad loupeživostí
prý francoozských missionářů. Jest to velmi
nápadné, že se socínkové rozčilovali pro
pouhé podezření na katolické missionáře,
ačkoli samí hlásají svým stoupencům nutnost
rozdělení majetku, protože majetek jest prý
krádež. Činili tak patrně francouzští socialisté
ze strachu, aby snad jim někdo jejich plán na
všeobecnun loupež před časem nepřebral.
V tom ohleda mohli zůstati francouzští i čeští
socialisté a jejich příznivci realisté úplně bez
starosti, protože katolický missionář nechodí
olupovati do zámořských krajin obyvatelstvo
o majetek, nýbrž přináší ma v obět statek
nejdražší, své vzdělání a svůj život.
T Missionáři katoličtt těší se pro8vov ne

zištnost a obětavost úctě u oblibě uejenom
u domorodců, ale i u přistěhovalých cizinců.
Liberalní parkmistr brusselský Buls píše o
katolických miesionářích: „Celé zřízení kato
lických missil jest čisté, jednoduché a kláš
terní beze všeho pohodlí. Otcové Jesnité jsou
především kolonisátorové, pracovníci, kteří 8e
každému řemeslo vynčí, jako Robinson na
svém ostrově. Oni nesledují vůbec osobních a
politických zájmů. Tím se vysvětlaje onen vý
tečný poměr mezi nimi a osadníky. Všichni
pracují v témže duchu svornosti 4 lásky
k bližnímu na vinici Páně. Protestantské však
missie nezdají se mně býti spůsobilými k ta
kovým úspěchům, jako katolické“ (viz H. P.
BL. 1900, str. 898). Očitý svědek líčí katolické
missionářejako obětavé pracovníky bez zištných
cílů, proto spíše budeme věřiti spravedlivému
liberálu, než-li Špinavéma tiska židovskéma,
jenž od počátku bouří čínských svaloval na
bedra nevioných missionářů vina židovských
vyděračných spekulantů, jimiž se Čína pří
tomnou dobou jenom hemží. Herben a Sádek
jásali již nad židovskými penězi zapluceným
rozhořčením socialistů v parlamentě francong
ském doufajíce, že pro 8vou pravověrnost opět
získají nějaký důvod ze „Špatnosti katolické,“
ale ušlechtilým těmto duším opět sklaplo.
Vláda francouzská zahájila vyšetřování domně
lého případu lonpeže a výsledek vyšetřování
dopadl pro missionáře skvěle. Časopis fran
couzský „Echo de Paris“ píše: „Byl úmysl
missionáře potupiti, ale po provedené zkoušce
objevili se tito v očích všech nepředpojatých
lidí ještě vznašenějšími.“

Pan Sálek otiskl proloženým písmem
svým lehkověrným ovečkám povídání žida
Clemenceau-a o loupeživosti katolických mis
sionářů. Měl by svým ovečkám též sděliti vý
sledek vyšetřování, neboť dobrý pastýř má
podati ploou pravdu. Ale stakovými opravami
si pastor Šádek ani nezačne. To by masil
odvolati celou řadu lží a porlav, které proti
katolíkům úmyslně z Času, Osvěty a z Práva
lidu po lóta již vybírá, ale nikdy neopravuje.
Kdyby „Hlasy ze Siona“ měly každou lež od
volávati, musily by vycházeti ve dvojím vy
dání. Jedno číslo by přinášelo obvyklé pa
storské zkrouceniny a časopisecké klepy 8
hoedle následující číslo by přineslo pravdu a
opravy perfidních klepů. A kdyby p. Šádek
nedovedl ta „druhá“ vždy čísla redigovati pro
svou již zvyklost na nynější směr „Hlasů
ze Siona“, mohl by to svěřiti někomu ze
sboru. Snad přece mezi protestanty českými
nalezl by se slušný člověk, který by 86 ne
styděl nakupené lži a pomluvy 0 jinověrcích
odstroňovati. Kdyby pan Šádek na náš návrh
přistoupil, milerádi bychom mu posloužili
úplné bezplatným spolupracovnictvím při těch
„druhých“ číslech třeba od Nového roku.

Hlavní příčina mábožeaské Ihostef
nosti. V jedné, nákladem „svobodného křes
tana“ vydané brožuře uvažují evanjelíci pří
činy nynější náboženské lhostejnosti. Ovšem,
první příčinou jsou kněží katoličtí, neboť oni
to jsou, kteří čisté učení Ježíšovo znešvařili
ustanovením, směřujícími k vlastníma jich
obohacení. Krásně řečeno! Na to všuk páni
zapomenuli, že jim dvojnásobné příjmy, ne-li
větší, plynou do kapes. Kdyby tak některý
farář vzal od křtu 30 K, od ohlášek 40 K,ol
pohřbu 200 K, to by už věděl celý svět.

EKI OH

Politický přehled,
Dne 18. prosince vyřídila sněmovna posla

necká zákon o upravení platu a opatření diurnis
tů, zákon o platech auskultantůa j. Téhož dne
nastaly pro poslance vánoční prázdniny,

Poslanecká sněmovna sejde se až 20. ledna,
kdežto rozpočtový výbor v jednání o rozpočtu
bu de pokračovati již od B. ledna,

Do toho ticha vánočního zalehl výkřik bo
lesti, že Kateřinky, největší česká obec VeSlezsku,



dostaly se do rukou německých. Hrozný nátlsk
Němců a pak netečnost Č chů, zvláště však in
telligence naší, jsou příčinou porážky té.

Při posledních zemských volbách v Daimá
cii před vánocemi zvítězili Charvaté, Z 41 zvo
lených poslanců náleží jim 39 Srbská národní
strana dosáhla 6 mandátů a ostatek Italové.

Nový místodržitel tyrolský baron Schwarze
nau, ujsv se v sobotu 21. prosince t r svého
úřadu, mimo jiné pravil vítajícímu ho úředoictvu:
„Povinností moderního úředníka jest, aby psy
chologicky vnikl v duši lidu, $ potřebami jeho
po stránce národohospodářské a sociální politické
podrobně se seznámil a je i podporoval .
Veřejná správa... kde jsou zvláštní hospodářské
nebo kulturní poměry, musí jim býti přiměřeně
přizpůsobenou, A konečně musí býti uplatněna
zásada: Důkladně zkoumati a rychle jednati.«
Škoda, že zásady takové zůstávají u nás jenom
na papíře.

Státní běžný dluh bulharský vzrostl dnes
na go milionů lvů (korun). Nejhorší položky
rozpočtové sobrání, (snému) sdělené jsou úroky
z dosavadních dluhů a vydání na vojsko.

Vláda ruská sama jde vstříc sociálnímu
hnutí dělníků hlavně strojnických; poučuje jich
professory a slibuje jim zavedení 8 hodinné práce.

V Itali hospodářsky tak zubožené zvýšují
nyní přirážky k daní pozemkové, některé „daně
ze spotřeb a živnostenskou. Potravní daň na
moukua chléb bude odstraněna.

Armenské nepokoje v asijském Turecku se
množí. Kurdové ukrutně si proti Arménům po
čínají. Olupují je a vraždí dál.

Přední voj kolony. plukovníka Daumontu
v Oranžsku byl Boery až na 4 muže úplné po
třen. Boerové neklesají na mysli, ale jdou s no
vými plány Angličanům vstříc. Nejnověji prorá
žejí do světa zprávy, jak ubohé ženy a dívky
boerské jsou Angličany v Africe hanobeny,
mravně a tělesně ničeny.

Čilsko-argentinský spor v Jižní Americe se
dále přiostřuje. A ve Venezuele ke sporu s Ně
meckem přidružila se i vzpourá V zemi,

Čínské úřady uspořádaly v Tingču slavnostní
pohřeb křesťanům r. 1900 povražděným. Na
hřbitově úředníci velebili křesťany a podepsali
listinu, ve které křesťanům, již se vrátí do svých
domů, slibují ochranu. Podobné průvody budou
se konati i v jiných městech.

a
Z činnosti katol. spolků.

Svatojosofská Jedmota vSlezskémPřed
městí pořádala v neděli dne 22. t. m. veřejnou spol
kovoa přednášku v obecním hostinci. Přednášel jed
natel spolku vp. J. Černý „O světovém názoru kř. 80
ciala“, počav tím cyklus přednášek, v nichž pokračo
vali bude v masopostním období. Za napjaté pozornosti
četného obecenstva položil základ světového názora
křesťanského, existenci Boží na rozdíl nd matorialis
tického monismu, který je základem světového názoru
nevěreckého athsismu. Populární vývody řečníkovy
přesvědčivé působily i na přítomné myslící hosty,
kteří dosud třeba i v odpora stáli se zásadamí v před
nášce vyslovenými.

Z Vamborka. Křesťansko-katol.vzdělávací
spolek „Svornost“ připravil zásluhou a péčí svého
předsedydp. p Jana Řozníčka dítkám členů slavnost
zde dosud neviděnou, — stromek vánoční. Dp předseda
oslovil v místnosteci spolkových shromážděné rodiče
i dítky, vyložil význem stromku vánočního, načež
malá ta drobotin+ říkala případné básničky a verčíky.
Po té byly děti hojně školními potřebamí a cukrovin
kami podělovány. Radost zářila s očí dítek i ru
dičů. Výbor epoikový volá jak milovanému panu
předsedovi svému z4 námahn, tak i šlechetným
dárcům všem srdečné: Zaplaťt Bůhl

Ustavující schůze novéhokatol. spolku
v Týništi koná se v neděli dne +9, prosince. O výz
pamu katolických apolků promluví p. diecésní před.

Z právy místní a z kraje.
Všem milým přátelům volá Obnova

k nastávajícímu novoročí: „Zdař Bůh!“
Zároveň srdečně vítá nové odběratele, kteří
se v hojném počtu již na příští ročník před
platili a prosí, aby ji všichni dosavadní čte
náři i na dále svou přízeň věnovali.

Dar. J. B. Milost ráčila darovati 20 K Okra
šlovacímu spolku v Ponchově, jenž právě se ustavil,

žijav za hlavní úkol úpravu a výzdobu pnsté pla
niny před hřbitovem a obnoveným kostelem. Vaneše
Smu Dárci steré: „Zaplať Pán Bůh“

Vánoční stromky v Hradci Král.
Štědrost Otce nebeského o vánocích narozením Spa
sitele projevená nalózá ohlasu v každé citlivé duši a
proto zámožnější snaží ge aepoň v tyto dny ulehčití

porou těžký osud obudiny. Ze obírek v městě na
m konaných strojí se vánoční stromky a nadílkami

v Rudolfinu, v městské opatrovně, Živnostenské jed
notě a © okresní nemocnici. Utěšenou slavností jest
vánoční stromek v městské opatrovně, protože posky
tuje maličkým zpěváčkům a divadelnímochotníčkům
příležitost pochlabiti se svým uměním vzácným hostům,
meti nimiž vždy ehlodáváme J. M. ndp. biskupa Ed.
Jana, p. místodrž. radu Steinfelda, p. měst. děkana
Masila a dobročinné dámy. Tklivou jest vánoční slav
nost u hlochoněmých dítek v Rudolfina, kdež dobro
činný komitét každoročně z podnikoutých abírek všatí
všecky chovance, a rovněž dojemnou jest slavnost
v okresní nemocnici, kdež ctihodné sestry za Hispění
nečetných dobrodinců zpříjemňují na několik hodin
utrpení chorých ošetřovanců. Kéž atále zůstává srdce
bohatých otevřeno ka lídeké bídě a kéž po celý rok
každý ve zmírnění lidského utrpení nalézé nejkrásnější
cíl svého životal

O vodních drahách čeili jeme v Hati
boru, jak p. professor a poslanec Hrázeký přimlouval
se za vyústění průplavu labsko oderského v Pardu
bicích místo v Hradci Králové. Proti názoru p. zpra
vodeje dovolujeme si na tomto místě podotknouti, že
není názor tento odůvodněn žádným věcným podkla
dem, nýbrž že jest diktován stranickým zájmem. Již
roku 1886 byla v okresním zastupitelství vyjádřena
touha kraje hradeckého po splavnění Labe od města
Hradce Králové a když po dlonholetých tužbách a
snahách měla by se myšlénka tato uekutečniti, má
zase město naše vyjíti ne prázdno pro řevnívost
jiných měst. Tážeme se, budou snad tím Pardnbice
poškozeny, když průplav vyústí též v Hradci Králové?
Můše skatečně býti Labe v Pardubicích spůsobilejším
ku zřízení přístavu? Vždyť labský tok po celé cestě
z Hradce do Pardubic nepřijímá žádných přítoků až
tepre Loučnou a Chrudimka v Pardubicích ; proto nos

Průplav bude prý mnohem delší, vyústí-li a Hradce,
pravil p professor, ale nevšiml si snad,že od Chocně
lze použítí ku průplava vodního toku Orlice a še
na této cestě leží průmyslná města Týniště, Třebe
chovice, Hradec Králové s blízkými Smiřicemi, Ja:
roměří, Josefovem a Dvore Králové, Nevyústí-li
průplav oderský u Hradce Králové, budou všecka
tato jmenovaná města a celý horní lahský pruh ci
telně poškozen, protože nebudou míti žádného užitku
z výhod průplavu, na jehož zřízení bandou mositi
důkladně platiti. Několik kilometrů nemůže rozbodo
vati, běží-li o tak vážné zájmy. Kdyby se páni vůbec
báli dálky, nemusili by ani průplavu etavěti. Nečetli
jsme, že by se byl někdo ojal ve schůzi ohrožených
zájmů našeho města, ačkoliv máme dosti zástupců
v labském výboru. Doufáme povně, že se nedá město
naše odatrčiti z výhod, které nikomu jinému neuškodí
a že na. příští valné hromadě otázky naše budou
uspokojivě zodpověděny.(Vi +0

Politování hodné neštěstí. Strážníkp.
J. Jirásek, maž velice spořádaný, trpěl jiš delší dobu
záchvaty od svého posledního vojenského cvičení, kdež
nastydl. Právě o trhu posledním dne 21. t. m. dopol.,
když měl dozor na obilním trbu, byl najednou pa
doucnicí zachvácen, takže musil býti od přikvapivších
soudruhů do svébo bytu dopraven. Událost tato o ži
vém trhu způsobila a těch, kdožnevěděli, oč ve jedná,
pochopitelný rozruch.

Sukova společnost v Klicperově
divadle. „Malý Lord“ přivábil v sobota 21. prosince
do Klicperova divadla mnohou dětskou hlavičku. Malá
Betta Konětopská jako Malý Lord svým jistým vystu
pováním až překvapovala. A souhra p. Konětopskébo
a ostatních účinkujících umělecky doplňovala celek.
Pan Suk v době vánoční pamatoval též na obecné
dobro, věnovav výtěžek jednoho představení ve pros
pěch místních chudých. Studenteké prázdniny jsou pa
trny též v přízemí divadla. V takové době jest skutečně
dosti těžkou volba repertoiru, proto vánoční týden ne
byl příliš bohat novinkami.

Zábavy. Podpůrné spolky II. a IV. živnoat.
společenstva v Hradci Králové pořádají ve dvoraně
živnotensko-čtenářeké Jednoty v neděli 11. ledna
1902 o půl 8 hod. věneček. Vstopné 2 K. Hudba
Divišova. — Spolek číšuíků z Hradce Králové a
okolí odbývá ples ve dvoraně Besedy vůterý dne 14.
ledna 1902. Začá'ek o půl, 8 hod. Hudba Sokola
královébrad, Vstapué 2 K.—Povzbazeui jsouce stkvělým
výsledkem poslední „léče“ roku minalého, pořádují přá
telé myslivosti z Hradce Král. a okolí i letos oblíbenou
zábavu tuto a to dne 26. ledna v místnostech Adal
bertina, Zábavní pořad sliboje býti velice zajímavým,
Mookství dotazů svědčí již o zájmu, jaký jest pro
poslední „léč“ v Hradcii na venkově a pořadatelé 36
zajisté přičiní, aby účastníci nebyli sklamání,

Výroční a dobytčí trhy v król. věn.
městě Hradci Král, v roce 1802, Výroční trhy: I. v 80
botu dne it. ledna. II. v sobota dne 1. března. III.
v sobotu dne 14. června. IV. v sobota dne 13. září.
Dobytčí trhy: I. v pondělí dne- 27. ledna. II. v úterý
dne 25. února. III. v pondělí dne 24. března (dne 25.
svátek). IV. ve středa dne 14. května. V. v pondělí
dne 26. května. VI. v sobotu dne 6. září (v pondělí
svátek N. p. M.)

Zvláštní rodinné požehnání. Vobci
Břeshradé u Hradce Král. v čp. 12 bydlí chudá děl
nická rodina Peškova, která obdařena byla bébem 13
letého manželství 12 dítkami. — V těchto dnech ze
mřela nejmladší ne zcela rok stará dceruška a mesi
tím, co malá mrtvola v rakvičce očekávala pohřbení
svoje, — narodila se ku všeobecnému a nemalému
překvapení dvojčátka zdravá a čilá. Rodina tímto pří
lišným požehnáním nalézá se u veliké bídě a nouzi,
neb otec při vší pilnosti není ato, věe potřebné opa
třiti. Lidumilným dámám a rodinám uaskýtá 8e pří

ležitost v čas pomoci.Věe bude se srdečným „raplaf

Bůh“ vítáno. Každýpříspěvek buď v botorosti, prádleneb šatstva ochotně přijímá a kvituje: Obecní úřad
v Břeshradě, pošta Kukleny u Hradce Král.

Z Předměřle m. L. Firma J. Pospíšil

epol. v Předměřicích n. Lab. člila letosOpěné oStědrém dou přes 80 dítek dělníků v závodě jejím
pracujících a chudých v obci látkou na oděv a jiné,
sačeš jí podělení volají: „Zaplat Bůh“

Z Vamberka. Pan František Cbalonpka,
roloík v Libli, a nově zvolený poslanec zemský za
venkovský okres rychnoveko-kostelecký, odevzdal dne
4. t. m. ve Vamberka v hostinci Jindř. Kubiase
příspěvekna postavení pomníku Husova ve Vamberka.
Katolické voličatvo, ješ odevzdalo podatatnou část
blasů ve prospěch pana Chaloupky, sobě tento projev
smýšlení pana poslance dobře zapamatuje.

Stavba nového chrámu v Náchodě.

Spolku pro vystavění nového chráma Páně sv. Vavfince v Náchodě v době od 10. do 16. prosince 1901
udvedli: 892 K 48h: legat + pí. Marie Dostálové,
výměnnice v Malé Poříčí, 50 K: dobrodinec s chotí,
jenž nechce býti jmenován, 40 K: Terciáři v Náchodě,

po 20 K: vp P. Václav Bartoš, farář v Zdechovicích,vdp. P. Jan Novák,profesor na jubilejní roalce v Ná
chodě a pí. Anna Semeráková v Náchodě, 3 K: paní
Františka Svobodova v Náchodě, 2 K 80 h: p. David
Mervart, mistr krejčí v Náchodě, po2 K: p. Jan Bílek
v České Čermé a p Václav Matoaš, knihař na Ka
menici v Náchodě a pot K: p. Václav Dyntera, mistr
krejčí a pí. Antonie Samková, oba v Náchodě. —
V době od 18. d 23. prosince odvedli: 100 K. pí.
Marie Kábrtová, vdova v Náchodě, pak 76 K: sbírka
v kostelních kasách, pak 10 K: rodina, kteráž nechce
býti jmenována. Po 4 K: p. Bohumír Dítě, c. k.
vrchní poštovní officiál v Náchodě, pak p. Leopold
Leifer, c. k. mfatodržitelský účetní ředitel v Praze a
pí. Anna Rettorá, choť přednosty šelezniční stanice
v Chlamci n. C. 3 K: p. Josef. Mazáč, rolník
v České Čermé. Po 2 K: p. Antonín Bílek, rolník
v Dobrošově, ct. firma Bradanovič 8 Řeřicha, velko
obchod vínem na Král. Vinohradech, p. Jan Fetr
v Bělovsi, dp. Ferdinand Gottwald, katecheta v Ná
chodě, p. Antonín Junkr, rolník v Dobrošově, pan
Adolf Špriňar v Bražci a p. Jos. Volhejn v Náchodě,
Po 1 K: p. Jan Brejcha, padučitel v Karlíně a pí.
Frant. Čepelková. — Veškerým šlechetným dárcům
projevují se nejvřelejší díky se snažnou prosbou ka
ctěné veřejnosti za další dobrotivé příspěvky, ješ se
přijímají na děkanském úřadě v Náchodě a sasýlati
se mohou též přímo apolku výše jmenovanému
poštou.

Z Národní Jednoty Severočeské.:
Za příčinou utužení a probloubení organisace Národní
Jednoty Severočeské byly rozděleny odbory a okresy
soveročenké nasbory, v jejichž předsednictvu zasedají
důvěrníci důležitých korporací samosprávných i spol
kových dotčených okresů. Do 5. sbora byly zařazeny
zastupitelské okresy: Železný Brod, Vysoké, Semily,
Lomnice, Jablonec nm.N., Tenwald a Rokytnice,
Ustavojící schůze uboru tobo koná se jako schůze
důvěrná v Železném Brodě dne 6. lelna 1902 o 10.
bod. dopol. v městské radnici v Žel. Brodě. —

Ze Zábeře. Den 22. prosince byl pro obec
naši a starobylý chrám Páně aratého Prokopa dnem
památným a radostným. Nový pan farář náš Josef
Mejznar toho dne ulavil svou installaci. Vldp. vikář
Karel Vorlíček, arciděkan kutnohorský, za assistence
pěti duchovních představil nám nového pana faráře
a pronesl při tom dojemnou. krásnou a vzletnou řeč,
přirovnav instalaci páně farářova ku uvatbě v Káni
Galilejské. Presentační (ustanovovací) listinu jménem
milostivóho patrona zdejšího, vysokorodébo pana hra
běte Emericha z Chotků a Vojnínů, přečetl pan pa=
tronátní komisař Emanuel Bóhm, řiditel panství no
vodvorakého. Také pan důchodní Augaatin Tichna pří
tomností srou přispěl ku zvýšení radostného dne. Při
slavné mši svaté dojemným hlasem uchvátily srdce
všech přítomných slečny Freynovy. Pan řiditel kůra
Antonín Zadražil opět dokázal svůj hudební vkus a
osvědčil své hudební nadání jak v průvodu tak i v ří
zení. Starobylj kostel svatého Prokopa sotva postačil
prostorou svou velikému množetví věřících, kteří k in
etallační slavnosti se dostavili. Bůh žehnej novému
našemu panu faráři a každý šlechetný podnik jeho
hojnýmzdarem odměniž| Zdař Bůh!

Z Kutné Hory. Polévkovánadace učitele
Havlíčka, z níž povstane jednou ústav pro stravování
chudé mládeže školní rám se vydržující, dostala od
P. T. hraběte Emericha z Chotků 200 K., od dp. pře
vora Kočárníka z Chicaga 20 K, od p. J. Kavaliera,
majitele skláren 20 K, od p. barona ze Scháfřrů 10 K
a od zem. maršálka knížete Jiříbo z Lobkovic 200 K,

Z Červemých Peček. Na posledníneděli
adventní pořádala čilá naše katolická jednota odpo
lodne členskou schůzi s přednáškou a večerní divadelní
představení „Era Kubánkova“ ve prospěch stavby
chrámu Páně. Schůzi zahájil o život spolkový zaslou
žilý vdp. děkan Ant. Dvořákkrátkým proslovem, načež
po podané zprávě o minnlé echůzi udělil slovo chvalně
známémuřečníka,vdp.dru Royloviz HradceKrálové.
Pan řečník obral si za thema „Časové směry v ny
nějším hnotí rolnickém“, nastíniv v delší přes hodinu
trvající řeči zajímavý přehled nynější krise hospo
dářské a reformních snah ku zlepšení agrarních po
měrů. Poutevrá přednáška těšila se plné pozornosti
a došla veřejného uznání u přítomných odborníků.
Škoda, že se nedostavili ka přednášce mnozí z těch
rolníků, kteří právě by měli trochu větší páči věno
vati národobospodářským otáskám. Současně a před
náškou katolické jednoty pořádali pp. učitelé lidovou
přednášku „O moderní škole" v sousední obci. Naše
Poměrně malá osada může si takový laxas dovoliti,
aby ae současně pořádaly dvě přednášky! Či jest
v tom něco více nešli luxae? Katoliokou jednota
takové tracpfednášky ovšemneodatraší od další vzdě
lávací činnosti.


